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Voorwoord van de voorzitter motorclub RAM Raalte
Nadat Gerrit mij vorig jaar aankondigde in zijn laatste
voorwoord en ik met jullie instemming werd gekozen
tijdens de algemene ledenvergadering, zit het eerste jaar
als voorzitter erop. Met dank aan de steun van de
overige bestuursleden ging dat goed.
Het jaar 2015 is goed verlopen. Er zijn mooie tochten
georganiseerd en er hebben zich geen problemen voor
gedaan. Iedereen heeft, voor wat betreft het
motorrijden, zijn hart op kunnen halen.
Voor alle voorrijders die de tochten hebben voorgereden
en georganiseerd: hartelijk dank voor dit uitstekende
werk. Tevens ook een dank aan de leden die zich
hebben ingezet om er in 2015 een geslaagd jaar van te
maken.

Ik hoop er met jullie samen weer een prachtig RAM jaar
van te maken.
De verschillende commissies hebben weer een
prachtige kalender samengesteld, met voldoende
activiteiten voor 2016.
Ik wens alle leden een mooi, maar vooral een gezond
motorjaar toe.
Voorzitter.
Henk van der Kolk.
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Hallo Rammers(sters)
Het motor seizoen is weer in aantocht en de plannen zijn alweer
gemaakt om het leuk en gezellig te laten verlopen
De start is ditmaal met een lunch en een rit van ongeveer 90 km
Na een aantal jaren in Almelo te zijn geweest brunchen, wilden
wij het ditmaal kort bij huis houden en wel in Raalte zelf bij
Zwakenberg, de lunch begint om 11 uur en is voor alle RAM
leden ongeacht of je de rit rijd of niet te bezoeken
De eigen bijdrage is ditmaal 7,50 euro en de andere helft is
voor rekening van de RAM, niet leden betalen 15 euro
Hopende op een goed motorseizoen is dit de start ervan
Opgave voor 18 Maart bij Tonny wolkorte@kpnplanet.nl of
0623602856
Namens toercommissie
Tonny en Theo
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Raalte, 31 januari 2016
Hierbij worden alle leden van de RAM uitgenodigd voor de
Algemene Leden Vergadering op Donderdag 3 maart
2016.
De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal Zwakenberg,
Schoolstraat 11, Raalte. De agenda is als volgt :
1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2015.
( Notulen zijn te vinden op de RAM site, Facebook RAM
Leden evenement en in dit INFO blad ).
3. Jaarverslag 2015 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2015 en de begroting 2016 door de
penningmeester.
5. Verslag Kascommissie.
6. Benoeming kascommissie leden.
De huidige kascommissieleden zijn: Piet den Ambtman (
aftredend ) : Henk Spit.
7. Vaststellen contributie 2017.
PAUZE.
8. Mededelingen Toer / Redactie commissie.
9. Bestuursverkiezing:
Dit jaar periodiek aftredend :
Bertus van Lente ( secretaris ) herkiesbaar.
Ronald Turk ( bestuurslid ) herkiesbaar.
10.
Rondvraag.
11.
Sluiting van de vergadering.
Wij rekenen weer op uw aller komst. Met vriendelijke
groeten namens het bestuur. Bertus van Lente secretaris.
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Motorclub RAM RAALTE
Secretariaat De Haar 16 8101 ZJ Raalte
Tel.: 0572-357686
E-mail: secretaris@ramraalte.nl
Rabobank nr. NL62RABO0354534521
Notulen van de algemene leden vergadering van de Motorclub RAM Raalte.
Gehouden op 12 maart 2015 in zaal Zwakenberg te Raalte.
Aanwezig waren 28 leden: Hans Blanke, Dick Knopert, Betty Buis,
Ingrid & Martin Oosterlaken, Mirjam & Jeroen Reinders,
Ben Bril, John Roelofs, Jos Boxebeld, Antje & Bennie Kleinmeulman,
Bertus Vrielink, Jeroen Knopert, Piet den Ambtman, Frank Tielbeek, Gerrit van
der Kolk, Ton Lammers, Henk Elbers, Tonny Wolkorte,
Theo van
Vilsteren, Ben Knopert, Wim Kruiper, Henk Spit, Frits ten Dam, Thomas
Koetsier, Henk van de Kolk, Rita Roeke - Wijnhout.
Aanwezige bestuursleden 5: Gerrit Weulink voorzitter, Bertus van Lente
secretaris, Emiel Knopert penningmeester, Els Boxebeld bestuurslid,
Ronald Turk bestuurslid.
Afwezig met kennisgeving 6:Ton van Schie, Joke van Schie, Anton Buis, Wibo
Kloosterman, Addie Weulink,Gerry van Lente.
1.

Opening van de vergadering.
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Hij wenst iedereen een prettig en gezond motorjaar toe.
De voorzitter stelt de volgende agenda punten aan de orde:
2.
Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2014.
De vergadering heeft geen op of aanmerkingen op de notulen van de
jaarvergadering van 6 maart 2014, welke op onze site en in ons INFO blad
stonden. Deze worden dan ook ongewijzigd goedgekeurd.
3.
Jaarverslag 2014 door de secretaris.
In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de diverse activiteiten
die tijdens het verenigingsjaar 2014 zijn geweest. Ook dit verslag wordt
ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering.
4.
Financieel verslag 2014 / begroting 2015 door de penningmeester.
RAM Financieel verslag 2014
Rente:De rente opbrengsten voor 2014 waren € 82,=, in 2013 was dit nog
€ 131,=. Het rente percentage is gedaald van 1,4% naar 0,6%.
Contributie:In 2014 hebben we aan contributie € 2.035,= ontvangen (74
leden). Dit is € 220,= minder dan 2013, met 2 leden minder het jaar begonnen
en 6 leden tijdens het jaar opgezegd/niet betaald.
Advertenties clubblad:
Met dank aan Jeroen Knopert hebben de advertenties in ons INFO club blad in
2014 een bedrag van € 970,- opgebracht. Helaas heeft er één sponsor bedankt
voor dit jaar, er zijn geen sponsoren bij gekomen.
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Toerritten: Ram lente rit:
De Ram lente rit heeft minder opgeleverd dan in 2013, zelfs een negatief saldo
van € 11,=, beduidend minder deelname 2014 = 23 deelnemers, in 2013 waren
er nog 55 deelnemers.
Stoppelhaene rit: Stoppelhaene rit heeft meer opgeleverd dan in 2013, 5 solo en
1 duo meer. Tevens zit in het inschrijf geld de opbrengst van verkoop koffie, €
30,=. De onkosten zijn aanmerkelijk gedaald-/- € 147,= :
Koffiestop -/- € 41,=
Copier kosten -/- € 38,= Proefrijden -/- € 34,=
Vergunning Olst/Wijhe -/- € 34,= Opbrengst 2014 € 235,= (2013 € 78,=).
Info clubblad: Totale kosten van het drukken en verzenden van de INFO waren
€ 405,=. Gelijk aan 2013.
Vergaderingen: De vergader kosten zijn € 202,= minder geworden.
Kosten ledenvergadering 2014 € 181,=, (2013 € 326,=).
Bestuur en Commissies vergadering 2014 € 148,= (2013 € 205,=).
HSNRR: Dit jaar waren er weer geen kosten voor de RAM.
Feestavond: De feest avond bij de Zwerver waren kosten dekkend voor de
hapjes, drankjes en huur locatie, de enige kosten waren de prijzen voor de
competitie. In 2013 is het jubileum uitgebreid gevierd, vandaar dat de kosten nu
aanzienlijk lager zijn.
Nieuwjaarsreceptie: In 2014 hadden we een goede en gezellige bezochte
nieuwjaarsreceptie. De kosten waren wel hoger dan in 2013, de sponsering van
familie Zwakenberg was wat minder. Kosten 2014 € 362,= (2013 € 222,=).
Kalender en website: De kosten kalender zijn iets minder geworden, minder
leden. Kosten 2014 € 175,= (2013 € 189,=).
Onkosten toertochten: De onkosten voor de toertochten zijn gestegen met €
70,=. Goed bezochte afsluitingsrit. Kosten 2014 € 802,= (2013 € 737,=).
Contributie KNMV / Loot: De onkosten zijn met € 25,= gedaald. Dit jaar geen
factuur gehad van KNMV, bijdrage vermelding toer ritten, € 25,=.
Kosten 2014 € 324,= (2013 € 349,=).
Verzekering: Wij hebben als club 2 verzekeringen, de bedrijfsaansprakelijkheid
en ongevallen collectief. Ongevallen collectief blijft jaarlijks gelijk, de
bedrijfsaansprakelijkheid stijgt elk jaar.
Dit jaar stijging van € 31,= (29%) Brandregres van € 500.000,= naar €
2.500.000,=. Kosten 2014 € 166,= (2013 € 135,=).
Bank en kantoorkosten:
De onkosten zijn € 40,= meer geworden. Er is dit jaar geen benzine vergoeding
betaald.
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Kleding:

Er is dit jaar geen gratis kleding verstrekt.

Conclusie: 2014 was in vergelijking met 2013 voor de club kas weer een
positief jaar, we hadden een positief saldo van € 201,=.
Begroting 2015: Met een kleine kosten stijging en gelijk blijvende opbrengsten
is er voor 2015 ook weer een positieve begroting.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissieleden van dit jaar zijn Henk van der Kolk en Piet den
Ambtman. De kascommissie leden hebben de administratie van de penning
meester grondig gecontroleerd en konden geen onregelmatig heden vinden in
de kasboeken. De kascommissie stelt de vergadering voor om decharge te
verlenen aan het bestuur, deze wordt dan ook gedechargeerd. De
penningmeester wordt door de kascommissie bedankt
6. Benoeming kascommissie leden.
Piet den Ambtman blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Voor Henk van
der Kolk wordt een nieuwe liefhebber gezocht, Henk Spit is bereid om in de
commissie plaats te nemen. Met algemene stemmen wordt Henk als nieuw
kascommissielid aangesteld. Henk van der Kolk wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet.
7. Vaststellen contributie 2016.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de
contributie voor 2016 gelijk te houden aan 2015. Het wordt dan ook weer vast
gesteld op € 27,50 per jaar dit besluit wordt met applaus ontvangen door de
leden.
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Mededelingen vanuit de toercommissie.
De commissie is weer op volledige sterkte dankzij het toetreden van Theo
van Vilsteren als commissie lid.
Aan alle leden het verzoek om een facebook account aan te maken. Het is
niet verplicht maar het zou wel erg handig zijn voor de vereniging RAM Raalte.
De intekenlijst met daarop de datums van de toertochten in 2015 ligt weer
klaar voor na de vergadering. Ook de ingevulde inschrijf formulieren voor een
tocht kunnen dan ingeleverd worden bij een van de TC leden.
Graag nog aandacht voor de openingstoertocht welke weer start met een
gezamenlijk ontbijt bij Preston Pallace in Almelo. De aanmelding tot nu is matig
dus geef je op. Opgave kan tot a.s. woensdag 17 maart 2015.
Mededeling vanuit de redactiecommissie.
De redactiecommissie geeft nog eens extra aan dat de leden wel kopij
moeten aanleveren voor het INFO blad. Dick Knopert meldt zich spontaan aan
als redacteur voor het verslag van het komende Mei weekend.
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Voor de redactie nog een punt van aandacht, de aangeboden verslagen
van een toertocht door spelen naar onze webmaster John Roelofs voor
publicatie op de RAM site.
9.

Bestuursverkiezing.
De aftredend en niet herkiesbare voorzitter is Gerrit Weulink.
Henk van der Kolk heeft zich aangemeld als kandidaat voor deze functie.
De voorzitter wordt met algemene stemmen gekozen. Namens het bestuur en
de leden van RAM Raalte bieden Ronald Turk en Els Boxebeld Gerrit een
cadeau bon aan en een bos bloemen voor zijn vrouw Addy. Een extra
toevoeging van Ronald Turk :
“De bon van Motoport Zelhem kan ook gebruikt worden voor reparaties”.
10.

Rondvraag.
Bertus Vrielink : Hij wil iedereen bedanken voor de aandacht die hij heeft
mogen ontvangen tijdens zijn ziekte periode na zijn val van een ladder.
Ronald Turk : Zijn er nog leden die de Mc FreeWheels uit Heeten willen
helpen als verkeersregelaar bij de begeleiding van de Zozijn toerrit.
Dit graag kenbaar maken bij Ronald.
Dick Knopert : Is het mogelijk dat er extra pauzes komen voor een
sanitaire stop.
Antwoord : Dit verzoek doen bij de voorrijder, voor aanvang van de rit.
Ben Bril : Is het niet wenselijk dat de voorrijder(s) van een motor weekend
een kilometer vergoeding krijgen voor de gereden kilometers bij het verkennen
van deze tochten.
Antwoord : Dit voorstel nemen we mee naar een bestuursvergadering.
Gerrit Weulink : Bij panne onderweg, bij één van de deelnemers, moeten
we als andere deelnemers er voor zorgdragen dat deze niet alleen achter blijft.
Dit na aanleiding van panne tijdens een weekend in het buitenland.
11.

Sluiting van de vergadering.
Om 21.20 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn komst en wenst
ieder een fijn motorseizoen.
Al dus vastgesteld op 3 maart 2016.
Secretaris

Voorzitter

9

10

Voorrijders gezocht voor de RAM toertochten
De Toercommissie (TC) is op zoek naar voorrijders voor
onderstaande toer tochten. Laten we met zijn allen proberen
hier in invulling aan te geven zodat niet alles op de schouders
komt van de TC. Opgave kan via onderstaande opgavestrook
of op de jaarvergadering bij één van de TC-leden.

Donderdagavondritten
Dag
Do
Do
Do
Do
Do

Datum
7-4-2016
2-6-2016
7-7-2016
4-8-2016
1-9-2016

Activiteit
Avondtoertocht
Avondtoertocht
Avondtoertocht
Avondtoertocht
Avondtoertocht

km
100
100
100
100
100

Vertrektijd
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Zondag(ochtend)toertochten
Dag
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo

Datum
8-5-2016
12-6-2016
26-6-2016
14-8-2016
25-9-2016

Activiteit
Zondagochtendrit
Lange zondag toer
Zondagochtendrit
Lange zondag toer
Lange zondag toer

km
150
350
150
350
350

Vertrektijd
09.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
08.30 uur
08.30 uur

Bijzondere toertochten
Dag
Do
Za

Datum
Activiteit
5-5-2016 Hemelvaarttoertocht
23-7-2016 Zadelpijntoertocht

km
350
500

Vertrektijd
07.00 uur
07.00 uur

…………………...…………………………………………………………………………………………..
Opgavestrookje
Ik rij de rit op Donderdag/Zaterdag/Zondag d.d : ………………...…… wel vo
Mijn naam is : …………………………………………………………………………………………
Inleveren bij één van de Toer Commissie leden op de ledenvergadering
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Lange Zondag Toertocht 27 september 2015
Vertrek 8.30 uur Domineeskamp. In totaal 12 deelnemers
waarvan 2 duopassagiers t.w. Rita en Irma.
Stipt op tijd
vertrokken we met Henk van der Kolk als voorrijder, via Heino,
Dalfsen, Nieuwleusen, Hasselt, Zwartsluis en Nat.Park " De
Wieden "naar de eerste stop bij de Macdonald in Steenwijk,
waar Ben Bril zich bij het gezelschap Rammers aansloot.
De tocht ging vervolgens via het Drents-Friese Wold richting
Assen, hier was de tweede stop bij het restaurant op het
T.T.Circuit van Assen, een korte stop lekker in het zonnetje.
Hier werd volop getraind door allerlei amateurracers al of niet
vergezeld door helpers, die met caravan of camper op de
parkeerplaats verbleven. Tjonge jonge wat gingen die
"gasten" hard en wat een lawaai, prachtig om dit van zo
dichtbij te kunnen zien. De tocht werd voortgezet via voor mij
allerlei onbekende binnenwegen om te stoppen voor een
lunch bij het restaurant Hofsteenge in Grollo. De plaats van
blueslegende Harrie Muskee en waar Johan Derksen het
grootste bluesevenement van het jaar wil organiseren als
eerbetoon aan de legendarische band Cuby and the Blizzards.
Na een voortreffelijke lunch buiten te hebben genuttigd
vervolgden wij onze tocht via allerlei binnenwegen en leuke
dorpjes van Drenthe en Overijssel.
Zo ging de tocht o.a. door de Boswachterij Schoonlo en Exloo
langs Ter Apel - met één van de grootste asielopvangcentra
van ons land - richting Emmen, Sleen, Dalen, Gramsbergen,
Kloosterhaar, Vroomshoop, Den Ham en Hellendoorn richting
Raalte. Na de tocht nog even geëvalueerd te hebben onder
genot van een kop koffie of een ander drankje, werd Henk
bedankt voor de prachtige tocht van bijna 350 km.
Ben werd uitgezwaaid, die moest terug naar Steenwijk. Al met
al een fantastische dag met prachtig weer en een bijzondere
tocht..........
Cruiser Henk
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Afsluitingsavond Motorclub RAM RAALTE
Zaterdagmiddag 7 nov 2015, werd ik gebeld door onze voorzitter Henk v/d
Kolk, met de vraag ,of ik hem mijn 06 nummer naar hem wou mailen??. Hij
zij er ook bij, jij hoeft vanavond niet op eigen gelegenheid te komen, jij
word opgehaald. Ik dacht dat is mooi makkelijk, ik zie wel wat er gebeurd.
Maar goed s,avonds werd er aan gebeld, ik deed open en daar stond Rita
helemaal voor deze gelegenheid aangekleed, of ik maar bij haar in wou
stappen, maar zij was niet alleen. Els, Antje en Irma, zaten er ook in, wat
een weelde dacht ik nog , dat gebeurd mij niet elke dag , dat ik met 4
mooie dames meerij,

Deze auto de rode BMW is voor Rita ook nog speciaal, een auto met voor
haar een verleden. Ik werd netjes bij de deur van het feestpand afgeleverd,
en de andere feestgangers waren al aanwezig, ik werd door hun
verwelkomt.

De dames van de club hadden voor wat lekkers bij de koffie gezorgd. En
dat gingen wij dus ook met z,n allen doen ..koffie of thee drinken. Maar al
vrij snel daarna werd het eerste flesje pils losgemaakt, en er zouden er
nog vele volgen.
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Naar ik heb vernomen, waren wij met z,n allen ook getuige van een, op dat
moment nog prille liefde en wel van, onze motorvriend Robert en Jolanda.
Ik hoop en ik denk velen, dat dat heel lang mag duren. Maar de huldeging
van de Ram en de Ramster van het jaar zou beginnen. Eerst nr 3, dat was
Ben Bril, Ben gefeliciteerd, daarna volgens mij Bertus van Lente, 2e van
de competitie, voor Bertus denk ik ongewoon na 4x eerste geweest te zijn.
Bertus gefeliciteerd daarna was ik aan de beurt . Dick

.

Ik kan je vertellen het smaakte erg
lekker, Frank had ook nog wat voor mij,
en wel een Met de huldeging van mij
mij maakte Henk de voorzitter een
opmerking tegen mij van Dick als wij
in Duitaland zijn, wat eet jij dan. Ik zij
Bokworst.Daar heb ik jaren geleden
met een toertocht een keer een geintje
mee uitgehaald, dat was Henk nog niet
vergeten, zoals ik die meter worst die ik
met de huldeging niet snel zal vergeten, kijk maarprachige muismat, voor
als je weer een verslag maakt
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Jos zij nog tegen mij van, die worstplank moet je niet weggooien, ik zij
natuurlijk niet maar ik dacht gelijk, wat moet ik er eingenlijk mee, ik bedenk
wel wat dacht ik. En dat heb ik dus ook gedaan kijk maar, zelfs het kleine
hartje wat Els mij met een toertocht heeft opgehangen bij station Dalfsen is
bewaard. Ik reken zo van, als iemand zo de moeite neemt

Om dat te maken, doe ik het niet zomaar weg, bedankt jullie allen. Nu
werd het tijd voor de huldeging van de dames . Als nr 3 was Els,
gefeliciteerd Els. De nummer 2 was voor de vriendin van onze voorzitter
Rita. Ook van harte gefeliciteerd Rita. De nr 1 was net als verleden jaar
volgens mij weer Irma. Dames jullie allemaal van harte harte gefeliciteerd !

Na die plechtigheden werd het weer tijd om gezellig met elkaar wat te
drinken, of te praten . Het werd een gezellige boel kijk maar !
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Het zou nog gezelliger worden. Ronald de man achter de knoppen
kondigde Karaoke aan. Dat is iets wat aan mij niet besteed is, ik kan niet
zingen en ik schaam mij om te zingen in het openbaar Maar de dames
van de Ram dachten daar heel anders over ………………….oe oe oerend
hard klonk uit hun kelen fantastisch!

Volgen mij kan Antje zo met de Bleus Brothers mee, met die zonnebril op.
De dames waren goed op dreef. Het waren niet alleen de dames die
konden zingen, ook enkele heren deden het uitstekend.
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Het feestje ging zo nog een poosje door, tot dat ik zelf de behoefte kreeg
om iedereen, en met name de dames die veel voor deze avond heen
gedaan te bedanken, en natuurlijk Ronald de man achter de knoppen, en alles
wat hij die avond had gedaan om te zorgen voor een gezellige avond. Nou ik
kan jullie verzekeren dat, dat gelukt is Bedankt Bertus heb ik ook nog even
bedankt voor de Duitse uitstapjes, die hij eerst alleen voorgereden heeft Het in
openbaar spreken is niet mijn ding ,maar ik vond dat ik dat moest doen vandaar.
Verder kan ik niet zo veel meer schrijven over de avond, maar aan alle moois
kwam ook hier een einde, Het is meer een plakboek geworden dan een verslag.
Ik kan nog vermelden dat ik blij ben dat ik deel uitmaak van de motorclub Ram
Raalte
Mensen bedankt
DICK KNOPERT
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De acht vragen aan:
Naam: Henk Elbers
Leeftijd: 69 jaar
Woonplaats: Raalte
Motor: een BMW 1150RT
Wat was je eerste motorervaring?
Met 18 jaar rijles op een lambretta scooter .
Lesmotoren waren er niet.
Omschrijf je eerste motor?
Dat was een BMW k100
Welke motor rijd je nu en wat is er zo geweldig aan?
Ik rijd nu een BMW 1150RT. Deze rijd super en stuurt fijn.
Indien geld in overvloed,welke motor zou je dan kopen?
Ik blijf bij deze motor.
Wat was je grootste pech geval ooit?
Ik kom van mijn werk af met de motor en rijd in de buurt van
kasteel Nijenhuis, daar rijd een meisje op een paard.Het paard
schrikt en spingt zo op mijn motor en daar lag ik in de
berm.Beetje schade maar verder viel alles wel mee.
Wat zijn je hobby’s?
Biljarten,motor rijden en fietsen.
Wat zou je willen veranderen in de club,of leuk
idee/suggestie?
De club gaat goed zo,misschien meer jonge leden erbij.
De pen geef ik door aan : Jan Vlaskamp
19
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zondag 24 april 2016

e

4 RAM-Lenterit
Motorclub RAM Raalte nodigt u uit voor deelname
aan de door haar georganiseerde Lenterit.
U kunt kiezen tussen 150 of 200 km en beide routes gaan
richting Twente en de Achterhoek.
Onderweg is er gelegenheid voor een koffiestop en/of een
lunchstop.
Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro en is inclusief een kop koffie
bij de start.
Na overmaking van het inschrijfgeld naar rekeningnummer NL
62 RABO 0354.5345.21,
T.N.V motorclub RAM Raalte onder vermelding van “Lenterit
2016” en uw emailadres, wordt de route enkele dagen voor de
rit toegezonden zodat u de route eventueel kunt aanpassen
voor uw eigen toestel en al thuis in uw eigen GPS kunt zetten.
U kunt starten tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij Brasserie
Zwakenberg Schoolstraat 11 8102 EL in Raalte
De route is alleen voor Garmin navigatie verkrijgbaar !
Als u naast de route ook de waypoints die onder Favorieten
staan in uw GPS importeert dan ziet u onderweg de locaties van
de pauzeplaatsen op uw scherm verschijnen.
Zet uw toestel op de kortste afstand en schakel herberekenen uit
Benzinepompen zijn er genoeg aan de route te vinden.
Bij niet afmelden na de rit worden geen punten voor de LOOT
toercompetitie vergaard.
Afmelden kan tot 17.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Tonny Wolkorte,
telefoonnummer: 0623602856
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Wie gaat er definitief mee met het lange Mei weekend
Vrijdag 27 / Zaterdag 28 / Zondag 29
Mei 2016
De TC ( toercommissie ) heeft een optie genomen op het
hotel in de Duitse Harz waar we ook in september 2013 zijn
geweest.
Het betreft hotel : Hotel Niedersachsen
Wiesenstraße 12
D-38644 Goslar (OT Hahnenklee-Bockswiese)
Tel.: +49 (0) 5325-5286-0
Web: www.hotel-niedersachsen-harz.de
Hun arrangement bestaat uit :
· 2x Uitgebreid ontbijtbuffet.
· 2x 3-gangen diner.
· Zwembad.
· Internettoegang.
· Beperkte afgesloten garage om motoren te stallen.
· Dit voor € 115,00 p.p. in een tweepersoonskamer excl.
toeristenbelasting.
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Graag willen wij je definitieve opgave voor dit weekend
ontvangen voor 11 april 2015 via onderstaand emailadres
of telefoon-nummer. Het mag natuurlijk ook weer mondeling
op de a.s. jaarvergadering van donderdag 3 maart 2016.
Namens de TC : Bertus van Lente
E-mail : bertus.vanlente@gmail.com
Tel
: 0572-35 7686 of 06-100 98 247
LET OP
Dit is de definitieve opgave er zitten dus kosten
verbonden aan het annuleren van jullie boeking.
De annuleringskosten kunnen oplopen tot 80% van de
reissom zie voor details de website van het hotel.
( Ik sta persoonlijk garant dus stel mij niet teleur ).

Het is echt waar de eerste vroege vogels hebben zich al
definitief aangemeld.
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Veel verkeersboetes in 2016 verhoogd.
Van veel boetes zijn de administratiekosten met 30 % verhoogd.
BOETES SNELHEIDSOVERTREDINGEN 2016
Bebouwde kom (bij wegwerkzaamheden)
Met 4 km/h € 27 (€ 45)
Met 10 km/u € 70 (€ 104)
Met 15 km/u € 129 (€ 180)
Met 20 km/u € 186 (*)
Met 25 km/u € 249 (*)
Met 30 km/u € 325 (*)
Autowegen (bij wegwerkzaamheden) Autosnelwegen (bij
wegwerkzaamheden)
wegwerkzaamheden
Met 4 km/u € 24 (€ 31)
Met 4 km/u € 24,- ( € 36)
Met 10 km/u € 61 (€ 83)
Met 10 km/u € 66,- ( € 88)
Met 15 km/u € 115 (€ 148)
Met 15 km/u € 125 ( € 153)
Met 20 km/u € 165 (€209)
Met 20 km/u € 178 ( €217)
Met 25 km/u € 217 (€275)
Met 25 km/u € 234 ( € 292)
Met 30 km/u € 276 (€ 360)
Met 30 km/u € 309 ( €374)
Dit zijn overtredingen die via de “Wet Mulder” automatisch en puur
administratief afgehandeld worden. De grotere snelheidsovertredingen van
meer 30 km/u zijn ‘niet transigabe;’, wat inhoudt dat de officier van justitie
beslist of er een boetevoorstel komt of men voor moet komen bij de
kantonrechter. Bij snelheidsovertredingen van 50 km/u of meer kan het
rijbewijs ter plekke worden ingevorderd.

Reflecterend vest in Frankrijk vanaf nu verplicht
Vanaf 1 januari 2016 is het in Frankrijk ook op de motor voor bestuurder en
passagier verplicht een CE-gehomologeerd reflecterend vest ("gilet de
haute visibilité") bij zich te hebben. Het is daarbij ook verplicht dit als
motorrijder of bestuurder van een driewieler aan te trekken als u buiten de
bebouwde kom stil komt te staan bij een niet meer werkende
motorfiets/driewieler of bij een noodstop om een andere reden. De boete
voor het niet bij zich hebben van een fluorescerend hesje is met € 38 zeker
niet hoog, maar een noodstop kan voor nog veel meer kosten zorgen; bij
het dàn niet bij zich hebben van het vest kan de boete -als extra pechoplopen tot maximaal 750 euro!
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Top 20 nieuw verkochte motoren Nederland 2015
Aan de hand van gegevens over de kentekenregistraties van 2015
presenteren we de top 20, nadat we eerder een stijging van 10% van het
aantal nieuw verkochte motoren konden melden. Het totaal aantal nieuw
geregistreerde motoren was in 2015 11.612 stuks. Net als in 2014 blijft de
BMW R1200GS de populairste motor op de Nederlandse markt
Merk
Type
Aantal
1 BMW
R 1200 GS(A)
676
2 Yamaha
MT-09 Tracer
369
3 Yamaha
MT-07
335
4 BMW
R 1200 RT
297
5 Harley-Davidson Touring 103-serie
275
6 Kawasaki
Z 800
246
7 Vespa
GTS 300
244
Suzuki
DL 650 V-Strom (incl. XT)
244
9 Honda
NC 750 X (incl. DCT)
198
10 Suzuki
DL 1000 V-Strom
177
11 Triumph
Tiger 800 (incl. XC, XR, XCX, XRX) 169
12 Harley-Davidson Dyna 103-serie
154
13 Harley-Davidson Softail 103-serie
152
Honda
CB650F
152
15 Ducati
Scrambler
141
Yamaha
MT-09
141
17 Kawasaki
Versys 1000
135
18 KTM
450 EXC
134
19 BMW
F 700 GS
133
20 Kawasaki
Versys 650
131

Motorritten in de Pyreneeën
Motorritten voor alle niveaus, langs de mooiste wegen en bergpassen van de
Pyreneeën (Frankrijk, Spanje, Andorra) kosten : 1 week in vol pension € 610,(overnachtingen, maaltijden, motortochten, bezoeken,: van 14-05 tot 30-09
Flexibele formules en à la carte. Niets is verplicht, en (bijna) alles is mogelijk ! :-)
Details, foto's en video's op onze website : www.moto-pyrenees.com/nl/
Volg ons ook op Facebook, Twitter, Google+ en YouTube.
Neem contact met ons op voor meer info (we spreken Nederlands :-) )
Alain & Veerle Tel : 00.33.6.38.05.26.36 www.moto-pyrenees.com/nl/
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Agenda: 03-03 Jaarvergadering zie deze info!
20-03 Openingstoer 150 km. om 10.00 uur
27-03 Paastoertocht 200 km om 9.30 uur
07-04 Do.avondtoertocht
om 19.00 uur
10-04 Koekstadrit 200 km
om 9.30 uur
24-04 Lenterit, 200 km. zie deze info!
05-05 Hemelvaarttoer 350 km om 7.00 uur

KOPIE
INLEVEREN VOOR
17-04-2016
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