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Ons clubblad digitaal ontvangen JA of NEE
Zoals eerder afgesproken, op de Leden Vergadering
van 3 maart 2016 jongstleden, willen wij jullie vragen of
je wilt aangeven of je een analoge versie wilt blijven
ontvangen van ons clubblad. Er is al meerdere keren
aangegeven door verschillende leden, dat de kosten
van ons clubblad wel naar beneden kunnen. Dit is
simpel te realiseren door het blad digitaal te gaan
distribueren, zodat de drukkosten en eventuele
portokosten zullen dalen. Dit versturen gaan we alleen
doen naar de RAM leden waarvan we een emailadres
hebben, is er bij ons geen emailadres bekend dan blijf
je een papieren versie ontvangen. Daarom willen we
van een ieder die toch een analoge versie wil
ontvangen, ondanks dat ze een emailadres hebben,
graag een bericht ontvangen waarmee ze dan
aangegeven dat ze een papieren versie willen. Dus
stuur een e-mailtje naar secretaris@ramraalte.nl om
kenbaar te maken dat je een papieren versie wilt blijven
ontvangen. Indien we geen mail ontvangen dan gaan
we ervan uit dat je met een digitale versie akkoord gaat!
LET OP : Dit geldt niet voor onze adverteerders in ons
clubblad zij blijven een papieren versie ontvangen.
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Betty bedankt.
Tijdens de jaarvergadering werd Betty Buis bedankt voor de
vele jaren organisatie van de Stöppelhaene-toertocht.

John bedankt.
Tijdens de jaarvergadering werd John Roelofs bedankt voor
de jarenlange verzorging van de RAM- site, de puntentelling
RAM-competitie en jaarkalender.
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WAAROM MANNEN TEVREDEN ZIJN:
1. De kapper kost je geen vijf uur van je kostbare tijd en ook geen
anderhalf maandloon.
2. Niemand stoort het, jezelf incluis, als je twee dagen achter elkaar
dezelfde kleren draagt.
3. Je kunt een spijker in de muur slaan.
4 . De werking van een wasmachine zal je je hele leven onbekend
blijven.
5. De afstandsbediening van het tv-toestel is van jou en van jou alleen.
6. Je hoeft alleen je gezicht te scheren.
7 . Het laat je totaal koud wat 'men' over je zegt.
8. Je kunt in opperste extase geraken door het geluid van een Ferrari.
9. Al je orgasmes zijn echt.
10. Je hebt geen onbedwingbare drang om het hele huis schoon te
maken als er iemand op bezoek komt.
11. Cafébazen zetten meestal hun mooiste dochter achter de toog.
12. Wakker worden, wassen en aankleden lukt je desnoods in 7,5
minuten.
13. Je hebt genoeg aan één paar schoenen.
14. Je spaart een monumentale hoeveelheid geld uit aan
schoonheidsmiddeltjes.
15. Je kunt fileparkeren.
16. Grijze haren en rimpels maken je aantrekkelijker.
17. Je hebt gevoel voor humor.
18. Niemand verwacht van je dat je de verjaardagen onthoudt van 100
verschillende familieleden, vrienden en kennissen.
19. De platen die je twintig jaar geleden kocht, worden nog altijd
beschouwd als goede muziek.
20. Je kunt compleet onnozel doen onder vrienden.
21. Je kunt om het even welke kroeg binnenstappen zonder dat de
stamgasten je beloeren.
22. Je kunt niet zwanger worden..
23. Waar het ook jeukt, je kan jezelf overal probleemloos krabben.
24. Je kan nog altijd uitstekend opschieten met je zus.
25. Je kan je naam in de sneeuw schrijven.
26. Eén simpele auto- of motorbrochure bezorgt je maandenlang leesen kijkplezier.
27. Het is volstrekt onbelangrijk om de mode te volgen
28. Je denkt de hele dag eigenlijk maar aan één ding.
29. Je moet geen handtassen vol overbodige troep overal naartoe
sleuren.
30. Je hoeft niet te liegen over je leeftijd.
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Acculaders

Vooral de betere en meer veilige laders zijn voorzien van een
gestabiliseerde netvoeding en een gestabiliseerde
laadspanning. NETADAPTERS? NIET DOEN! Kleine
adapters, die je rechtstreeks in het stopcontact steekt, kosten
bijna niets en worden veel gebruikt bij laptops, boormachines
etc. Als ze 12V afgeven en een stroom van 300 mA dan zou je
kunnen denken; een paar klemmetjes erop en ik kan er de
accu mee opladen Nou, het gebruik van netadapters raden we
sterk af ! Wil je ze wel gebruiken, verdiep je dan wel in de
accumaterie. Om je een voorbeeld te geven: je hangt een
onbeveiligde en onbegrensde adapter aan een defecte accu
waar van de celplaten kortsluiting maken. De spanning in de
accu loopt dan zo opdat de boel uiteen ploft ! Gebruik je ze
toch, plaats dan een zekering van ongeveer 1 A op de plus
draad. Zorg er ook voor dat je goed kunt omgaan met een
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multimeter zodat je precies in de gaten kunt houden wat er
tussen en in de accu en de adapter gebeurt.
NIEUWE ACCU’S Een accu die na het afvullen meteen in een
motor wordt geplaatst, heeft een kortere levensduur dan een
accu die eerst 2 tot 4uur aan een druppellader heeft
gehangen. Een accu die is afgevuld, heeft ongeveer 80% van
zijn capaciteit. Ga je die niet langzaam laden dan werkt dat als
eengeheugen. De accu zal nooit meer zijn volledige capaciteit
kunnen halen. Het beste is om een nieuwe accu met een zeer
lage laadstroom te laden. Heb je een goede lader of ga je er
een kopen, ga dan als volgt te werk: vul de nieuwe accu af
met het juiste accuzuur en laat de accu ongeveer een uur
staan. Laad daarna de accu gedurende 3 tot 5 uur op met een
druppellader, die maximaal 1 /10 laadt van de capaciteit van
de accu (8Ah accu is maximaal 800 mA laadstroom). Laat
daarna de accu nog eens 2 uur staan voor je hem in de motor
plaatst. Je hebt dan lang plezier van je accu. GOEDE
DRUPPELLADERS: Wij hebben verschillende laders in het
assortiment die erg goed werken. Dit zijn computeronderhouds laders die de accu continu controleren en in
goede conditie houden. Een druppellader kan zijn werk pas
goed doen, als hij langer dan een halve dag aan de accu
gekoppeld zit. Dus even een uurtje laden heeft geen zin..!
.
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Motormarkt sterk in maart 2016
Categorie: Motorbranche
06 april 2016
De maand maart van 2016 heeft voor veel merken voor flink
gestegen verkoopcijfers gezorgd; in totaal zijn er 1973 motoren
verkocht in maart. Het totaal aantal nieuw verkochte motoren in
2016 komt op 3511, in vergelijking met vorig jaar is dat een
stijging van 15,1%. Yamaha is op dit moment
marktleider met 529 stuks. Vorig jaar waren dat er
475, wat neerkomt op een stijging van 11,4%. Het Japanse
merk heeft daarmee BMW naar de tweede plaats verwezen,
dit is voor het eerst in jaren dat BMW niet bovenaan staat. Het
Duitse merk liet ook een stijging van nieuwverkopen zien, maar
dat was niet genoeg; BMW verkocht 512 motoren (4,7% meer
dan in Q1 van 2015). Kawasaki verkocht in maart 2016 de
meeste motoren van iedereen, 357 stuks werden afgelopen
maand afgeleverd . Hiermee kwam het totaal aantal
voor Kawasaki op 485 stuks, ruim een kwart meer dan
2015. Honda en Harley Davidson maken de top 5 compleet met
respectievelijk 481 (+49,4%!) en 312 (+24,3%) nieuw verkochte
motoren in Q1 van dit jaar. Alleen Triumph laat een daling in
het aantal nieuwverkopen zien. Het Britse bedrijf zag de
Nederlandse verkopen in Q1 zien dalen met 18,5% naar 145
stuks.
De sterke stijging bij Honda wordt vooral gekenmerkt door de
start van de verkoop van de CRF1000L Africa Twin. 102 stuks
van de nieuwe allroad werden dit jaar verkocht. De best
verkochte motor is het tot dus ver nog niet. De BMW R1200GS
is, zoals dat al lange tijd is, de meest populaire motor in
Nederland. Van de GS (inclusief de GSA) werden tot nu toe
203 stuks verkocht in 2016. Yamaha heeft met de MT09
(inclusief Tracer) en MT07 ook goed verkopende modellen in
haar gamma. Respectievelijk werden 142 en 103 stuks van
deze modellen verkocht. Honda heeft naast de Africa Twin ook
met de NC750 S en X een populair model. In vergelijking met
2015 steeg de verkoop van deze modellen met bijna de helft
naar 109 stuks.
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De 8 vragen aan:..........................
Naam: Jan Vlaskamp
Leeftijd; 71 jaar
Woonplaats: Raalte Motor: Suzuki Bandit GSX 1250 FA
Wat was je eerste motor ervaring?
Auto- motorrijbewijs gehaald in 1967.
1 jaar op een Heinkel scooter gereden, met gladheid
onderuit gegaan, weinig schade, toch maar een auto
gekocht.
Omschrijf je eerste motor?
Mijn eerste motor was een Suzuki Bandit 600CC bouwjaar
2000, gekocht augustus 2006.
Ik was met de VUT gegaan, dus een zee van tijd,
Welke motor rij je nu en wat is er zo geweldig aan deze
motor?
Nu rij ik een Suzuki GSX 1250cc. Ik rij hiermee veel rustiger,
minder schakelen door het grotere vermogen dan de Suzuki
600CC. Ik kom nu nooit meer als laatste binnen!
Indien geld zat, welke motor zou je dan kopen?
Dit is mijn laatste motor, of ik moet pech krijgen met deze
motor.
Wat was je grootste pech geval ooit?
Met de motor 1x pech geval gehad, namelijk toen ik van
Lemele door Luttenberg naar Raalte reed, ging ik onderuit in
Luttenberg in een flauwe bocht naar links, ter hoogte van
Garage Mol. Voor het transformatorhuisje rechts, zag ik een
auto met hoge snelheid naderen, ging remmen en voordat ik
het in de gaten had lag ik op de weg met de motor op mijn
linkerbeen. Gelukkig alleen materiële schade.
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Wat was je mooiste of domste motor moment van je zelf
of iemand anders?
Toertocht gemaakt met een motorrijder door Friesland, 'n
terrasje gepakt in Stavoren. s'avonds werd ik door hem
uitgenodigd nog even een kopje koffie te komen drinken bij
hem thuis met zijn vrouw. Ze vroeg aan haar man of het een
leuke rit was geweest. Fantastisch antwoorde hij en zei, we
hebben s‘middags nog een terrasje gepakt aan de IJssel!
Wat zijn je hobby's
Naast motor rijden, leg ik graag een kaartje en 1x in de week
ga ik zwemmen.
Zou je iets willen veranderen in de club?
Nee, prima toch zo!
Ik geef de pen door aan: ........... Robert Steenbergen.
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Agenda: 24-04 Lenterit, 150 of 200 km.
Route opvragen, vertrek tussen 9.00 en 12.00
of om 10.00 uur met Frits mee
05-05 Hemelvaarttoer 350 km om 7.00 uur
Voorrijder Ben Knopert.
08-05 Zondagochtendrit 150 km. 0m 9.30
15-05 Pinkstertoertocht 200 km. om 9.30
Organisatie FreeWheels Heeten
27/30- 05 Mei-weekend.
02-06 Donderdagavondtoer 100km. 19.00 uur
12-06 Zondagtoer 350 km. 8.30 uur
26-06 Zondagtoer 150 km. 9.30 uur.

KOPIE
INLEVEREN VOOR
12-06-2016
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