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Afsluitingsavond. Zaterdag 5 november
5 november 2016 is er weer een gezellige afsluitingsavond.
Met het bekent maken van de rammer van het jaar en het duo
van het jaar
Het begint om 20.00
Locatie dat hoort u nog.
Geef u op de kosten zijn € 10.00 pp voor leden en
€ 12.50 voor niet leden.
Je kan opgeven t/m zondag 30 okt.
Bij els_boxebeld@hotmail.com 0572-392285
Wij als bestuur hopen op u komst.
Met vriendelijke groet,
…………………….
Els Boxebeld
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Lange zondag toertocht 14 augustus
Vertrek domineeskamp half 9 met als voorrijder Ben Knopert.
Eerst een hele stuk over de snelweg daarna langs hele mooie
weggetjes.
Onderweg nog langs bij een heel mooi schooltje van een heel

bijzonder kind. En dat kind is Dik Trom.

Het schooltje van Dik Trom is
een museum in het Noord – Hollandse gehucht Etersheim.
We hebben over vele bruggetjes en dijkjes gereden. Voor
vele bruggetje moesten wij wachten. Maar in het bijzonder de
Ramspolbrug tussen Kampen en Emmeloord. Die was defect.
De route was gepland op 350 km maar is uitgelopen op ruim
400 km.
Ben hartelijk dank voor deze rit.
Groet Els
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Stoppelhaene 2016 start nieuwe locatie.
Eerst Di. Avond proefrijden, onze voorzitter had een probleem
met zijn motor. BMW zeker hahaha
Dus even 1 geleend bij zijn vader.( makkelijke zo’n vader)
Heren en dame dank jullie wel voor het helpen.
Stoppelhaene 27 aug 2016 zaterdagmorgen zijn wij gestart op
onze nieuwe locatie de Leerenlampe Raalte. De locatie is iets
verder van het centrum maar hier is in ieder geval de ruimte!
Arjan Bekedam hartelijk dank voor u goede medewerking voor
de lekkere koffie en niet te vergeten de cake.
1 oude motor is kapot gegaan. Toch makkelijk die
bezemwagen! Die rijd dus niet voor niks mee!
Maar ook een Honda heeft wel eens pech Tonny.(balen) hihi !
Het weer was prima en alles bij elkaar is het heel goed
verlopen. De motor van Piet den Ambtman won de prijs voor
mooiste motor!
De koffie na afloop werd geserveerd door Rob, Juul en de
soep was ook heerlijk! Ook namens het bestuur iedereen
hartelijk bedankt voor het helpen en Wim Kruiper bedankt voor
het voorrijden!
Groet Els
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Wie gaat er mee met het lange mei weekend
Vrijdag 19 / Zaterdag 20 / Zondag 21
Mei 2017
De TC ( toercommissie ) heeft een voorlopige optie genomen op een
mooi hotel in de Duitse deelstaat Hessen in de regio Vogelsberg.
Het betreft hotel : Landgasthof Kupferschmiede
Mühlstrasse 10
D-63679 Scholten-Rainrod
Tel : +49 6044 98 0000
Web: http://www.landgasthof-kupferschmiede.de
Hun arrangement bestaat uit :
· Twee overnachtingen in een tweepersoonskamer voorzien van
douche/toilet. Ontbijt.
2 x 3-Gangen-menu.
· Carport om motoren te stallen.
Dit voor € 116,00 in een DZ en € 124,00 in een EZ.
( DZ is een Doppelzimmer EZ is een Einzelzimmer )
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We weten als TC dat we er ook dit jaar weer vroeg bij zijn, maar wel
als resultaat deze locatie en voor deze prijs op de Vogelsberg.
Dus maak je eventuele belangstelling bekend via onderstaand
email adres of telefoonnummer maar het mag natuurlijk ook
mondeling op zaterdag 5 november 2016 tijdens de afsluitingsavond.
Namens de Toercommissie : Bertus van Lente
E-mail : bertus.vanlente@gmail.com
Tel
: 0572-35 7686 of 06-100 98 247
LETOP
Dit is een belangstellenden registratie
en dus nog geen definitieve opgave.
Deze zal eind maart volgend jaar zijn.
Deze uitvraag is i.v.m. onze toezegging aan het hotel, om hen voor
15 januari 2017 het aantal deelnemers door te geven zodat ze
weten waar ze aan toe zijn.
Het is echt waar de eerste 5 vroege vogels hebben zich al weer
aangemeld.
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Septemberweekend
Vrijdag 9 September, dus de geplande datum voor het
septemberweekend was aangebroken, het zou een geweldig
weekend worden. De groep bestond ditmaal uit 23 personen,
waarvan 6 dames Eerst nog even met iedereen bij gekletst te hebben
was het tijd . 8.30 om echt te vertrekken naar Teutoburgerwald
Duitsland naar ons hotel Gasthaus Wiemann-Sander. Wij reden via
binnenwegen naar ons eerste koffieadres .Zalencentrum ’t Onland
Doetinchem. Daar koffie of iets anders genuttigd te hebben, daarna
werd de reis weer

hervat.
Duitsland kwam
in zicht .Het riviertje Bocholter Aa werd geruime tijd gevolgd en even
later liep onze route ook door de plaats Bocholt. Plaats Bocholt heeft
rond de kerstdagen een zeer mooie kerstmarkt echt wel de moeite
waard. Onderweg werd nog een rookpauze of zoiets ingelast De reis
ging verder naar de volgende locatie Lakeside Inn.

Nabij de plaats Haltern , hier hadden ze ook lekkere Duitse Bockworst
Na geruime tijd daar verbleven te hebben (hotel konden wij toch niet
voor 5 uur terecht) gingen wij weer verder, enkele motoren o.a. die
van mij moesten worden voorzien van brandstof Van daaruit werd
nog een Mac Donald bezocht en het eindpunt voor die dag werd
weldra bereikt Gasthaus Wiemann-Sander in de plaats Bad Iburg De
motoren werden gestald en het inchecken werd gedaan daarna het
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hotel iets verkennen ,met natuurlijk een pilsje Na geruime tijd werden
wij verzocht om aan tafel te gaan Het eten was goed verzorgd ,daarna
de traditionele Ramwandeling, volgens mij naar een voormalig

klooster of zoiets?? N

Nasss

Na terugkomst van de wandeling werd het nog lang die avond een
gezellige boel .dag 1 was ,ik denk voor iedereen een succes
……….Welterusten.
Dag 2
De dag begon zoals gewoonlijk met een ontbijtbuffet Daarna werden
de motoren weer gestart De geplande toertocht voor de zaterdag kon
beginnen De eerste stopplaats was een benzine station Daarna zou
de toertocht echt beginnen. De vele bochtige wegen maken het rijden
in Teutoburgerwald altijd geweldig. Onze koffie stop was in Bad
Essen
De reis werd daarna weer voortgezet .Mooie wegen hadden Bertus en
Theo voor ons uitgezocht ,dat alles is te veel om op te noemen Later
werd voor die dag ook nog een benzine stop ingelast in de plaats
Quakenbruck en vandaaruit na een aantal km. een Mac Donalds
bezocht.
Er werd later op de middag nog een stop gemaakt voor iets drinken
of iets anders Het hotel kwam weer in zicht. De motoren werden
weer gestald ,even naar de kamer opfrissen en daarna het terras
opzoeken, beetje bijkletsen van die dag. Daarna om half 8 zoiets werd
het avondeten opgediend, wat ook deze keer prima verzorgd was.
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De avond verliep weer geweldig, met als spekkoper Ben Bril met z,n
moppen (het veel om gelachen Trekkoortje) goed gedaan Ben Maar
zoals ook de vorige avond kwam aan deze avond ook een eind.
Iedereen zocht geleidelijk aan zijn kamer op, voor de nachtrust. Dag
2 was net als dag 1 super verlopen ,prima weer mooie locaties iets
om terug te kijken welterusten.
Dag 3: De bagage werd opgepakt op de motor, en weldra begonnen
wij aan ons ochtendontbijt, wat weer voortreffelijk smaakte. Er moest
nog wel even afgerekend worden. Daarna werd er nog een groepsfoto
gemaakt. (dit zouden ze eigenlijk altijd moeten doen vind ik)
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Er werd afscheid genomen van de hoteleigenaar, en de terugreis was
begonnen. Na een poos gereden te hebben werd weer een
benzinestation aangedaan. Daarna werd de route weer hervat,
omstreeks half 1, viel de groep uit elkaar, of anders gezegd er bleek
iemand met motorpech, ikzelf reed behoorlijk vooraan, wij wisten eerst
ook niet wat er aan de hand was, maar later bleek dat de motor van
Robert wat problemen had, met zoiets is het altijd fijn als enkele
rammers daar wel weg mee weten . Maar volgens mij hadden ze bij
de Mac de zaakjes ook niet voor elkaar ,het duurde een eeuwigheid
voordat de door mij bestelde cappuccino klaar was!

Na het oponthoud, en iedereen was voorzien, werd de reis vervolgd
over de vele mooie Duitse wegen. Er werd nog een keer op Duits
grondgebied getankt alvorens wij vlakbij Nordhorn ons eigen landje
binnenreden. Van daar met enkele slingerwegen kwamen wij aan bij
ons laatste adres van het September weekend en wel bij Tante Sien?
Hier kreeg ik ook te horen dat de motor van Marcel iets mee was,
Marcel liet daar geen gras over groeien, hij heeft gelijk maar een
andere motor gekocht, succes ermee Marcel!

Hier wat lekkers uitgezocht van de kaart, het smaakte iedereen
voortreffelijk Ons weekend was hiermee bijna ten einde, ook hebben
wij afscheid kunnen nemen van Ton en Joke, bij deze mijn dank voor
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jullie gezelligheid . Aan de ene kant hoop ik dat jullie nog vaak met
een weekend meegaan, maar de andere kant is dat jullie beiden, jullie
droom kunnen waar maken in Spanje, en dat zal niet makkelijk
zijn,vrees ik. Wat er ook gebeurd, ik wens jullie beiden succes! Het
laatste stukje moest nog gereden worden, naar Zwakenberg in Raalte.
Bij deze bedank ik namens allen Bertus en Theo voor de door hun
gekozen en georganiseerde reis. Alle anderen ook bedankt voor de
gezelligheid. Bij deze ben ik aan het einde gekomen va mijn beknopt
verslag .Tot de volgende keer.
Dick Knopert

o
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18 SEPTEMBER BLAUWE BOGENTOCHT
Met 6 rammers en 2 ramsters vertrokken we naar Dalfsen, waar we
ook de Raaltenaren tegenkwamen. Ben Bril kwam ook net aan uit
Meppel en er waren maar 4 uit Raalte. (dus Heino was goed
vertegenwoordigd) We melden ons aan bij M.T.C. ,waar we de route
installeerden en we koffie met cake kregen aangeboden.
Zo vertrokken we om 10.00 uur bij het clubgebouw DE
VECHTVOGELS uit Dalfsen, over de brug onder de blauwe bogen
door. Zo kwamen we weer in Heino en waren we weer terug bij af en
reden weer de zelfde weg, zoals we ook naar Dalfsen reden, alleen
stopten we bij het station, om een bakkie koffie te doen, en sommigen
namen het bekende recept erbij.
Het weer was geweldig, niet te warm, en af en toe een zonnetje, zo
reden we weer verder onder de blauwe bogen door, richting Oud
Leusen, Ommen waar we een heerlijk ijsje aten.
Zo kwamen we weer onder de blauwe bogen door, richting Hoonhorst,
over de marsweg, waar ik geboren en getogen ben, dus een mooie
weg om over te rijden. Zo reden we 200 km rondom Dalfsen, en weer
onder de blauwe bogen door, om ons af te melden bij het club gebouw
,,De Vechtvogels” maar de vogels waren gevlogen, dus Bertus liet
een bericht achter. Weer terug naar Heino, waar we een hapje gingen
eten, maar eerst nog een keer onder de blauwe bogen door, dus we
hebben die dag genoeg blauwe bogen gezien ha ha.
We belanden bij Buuffies in Heino, waar je gezellig kon zitten, zelfs
Bertus onze voorrijder maakt geregeld gebruik van onze Heino`se
terassen.
Het was een mooie toertocht, vooral het tweede gedeelte, en zo dicht
bij huis.
Bedankt Bertus voor het voorrijden TOP.
Groetjes Antje.
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Lange zondag toertocht 25 September.
Hat was een mooie zondagmorgen en er waren ruim 20
Ramleden die best om 8.30 uur wouden vertrekken voor een
lange toertocht van 350 km. Piet had een mooie lange rit
uitgezet door de achterhoek en over de grens in het fraaie
Munsterland. Via mooie binnenwegen kwamen we door
plaatsjes als Beltrum, Hengelo (Normaal) Lievelde, Vragender
en Barlo. De eerste koffiestop was bij de Mac.Donalds waar
behalve koffie door enkele Rammers ook nog een ontbijtje werd
genoten. Over de grens ging het verder over binnenwegen in
het fraaie Munsterland waar ook de Berkel en de Dinkel
stromen. Rondom plaatsen als Vreden, Gescher, Coesfeld en
Stadtlohn reden we op fraaie, drempelvrije wegen. Door een
te vroeg genomen afslag belanden we helaas even op de
autobahn. Helemaal niet erg, want zo konden we even lekker
blazen in de hoogste versnelling! Daarna weer de bedoelde
route opgezocht waardoor we een rondje reden ( hé, hier zijn
we al eerder geweest!) en daarna weer verder richting
Nederland. Net over de grens ( was dit bij Buurse? ) deden we
nog een pauze op een overvol terras. Daarna nog weer een
mooie route binnendoor naar Raalte en nog even nagenieten bij
Zwakenberg.
Piet, bedankt voor deze mooie toertocht!
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Zonneschijntocht 1 oktober
Zaterdag 1 oktober hebben we weer de zonneschijn toertocht
begeleid. Dit jaar was het de 60e keer dat deze tocht
gehouden werd.
Met deze jaarlijkse tocht rijden ongeveer 70 busjes en auto’s
mee waarmee een groot aantal bejaarden eerst een mooie
toertocht door Salland krijgen en daarna een gezellige middag
met een hapje en een drankje (ook Woolderink Jacoba
kruidenbitter, de bedenker hiervan, Harry Woolderink, heeft
ook jaren als begeleider meegereden op zijn Harley bij de
RAM!) en optreden met muziek en gezellige meezingers.
Na jaren Reimink in Lemelerveld was dit jaar het eindpunt de
Leeren Lampe. Hiervandaan is ook de 1e toertocht gehouden!
De toertocht was uitgezet door Frits te Dam en hij had
voorbereid waar wij motorrijders de kruispunten en rotondes
moesten beveiligen zodat alle busjes en auto’s in 1 keer door
konden rijden. Na afloop koffie met cake bij de Leren Lampe
en daarna nog een toertochtje door de omgeving.
Tonny en Frits bedankt voor de organisatie.
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Snertrit zondag 09 september.
Alweer de laatste RAM toertocht van dit jaar! Enkele
koukleumen vonden het te koud om te rijden maar 14 Rammers
plus Els stonden goed aangekleed wel klaar voor de start om
10.00 uur. Els had het door al die lagen kleding al zo warm dat
ze geen handvatverwarming nodig had! Onze voorrijder Bertus
had ons een echte Sallandse toertocht uitgezocht waarbij we
nooit verder dan ca. 20 km. van Raalte waren. De bordjes
Heino, Broekland, Hoonhorst, Dalfsen hebben we meerdere
malen gezien. Koffiepauze bij Buufies in Heino op verwarmd
terras en koffie op de jas van Ben Bril, ( het is iets meer, mag
dat?) Daarna het 2e deel rondje Salland en terug naar huis
waar we ons konden omkleden om tegen 16.30 uur bij de
Gouveneur samen met andere RAM leden het toerseizoen
konden afsluiten met een drankje en stevige snert of
groentesoep met brood. Zo, op 5 November nog de
afsluitavond en dan zit het RAM jaar er weer op!

Readactie Frank.
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Nieuwe BMW C Evolution
Hij oogt weliswaar als twee druppels water op zijn voorganger die
in 2012 werd gelanceerd, toch is BMW’s C Evolution voor komend
jaar wel degelijk vernieuwd. Onderhuids dan vooral inderdaad, de
elektrische motorscooter krijgt namelijk de beschikking over een
jongste generatie accupakket (dat ook in de i3 tot inzet komt),
waarmee onder meer de actieradius, toch vaak hét heikele punt
bij elektrisch rijden, een flinke boost kreeg. Met het nieuwe 94 Ah
pakket (was 60 Ah) kom je nu tot 160 kilometer ver, waar het de
Long Range uitvoering betreft althans. In Europa komt er namelijk
ook een tweede versie genaamd European, die aan de A1
rijbewijs richtlijn voldoet (met max. 11 kW vermogen dus),
daarvan bedraagt de maximale reikwijdte net als voorheen 100
km. De nieuwe Evolution is ook een stuk sterker geworden, het
duurvermogen steeg van 11 naar 19 kW/26 pk (piekvermogen 35
kW/48 pk), waarbij de topsnelheid nu elektronisch is afgeregeld
op 129 km/uur (was 120 km/uur). Verder is de oplaadtijd verkort
en beschikt de C nu over een stille oplaadmodus, waarbij het
laden weliswaar iets langer duurt, maar dan wel geruisloos gaat.
Optisch is de C zoals gezegd nagenoeg onveranderd, al is wel de
gelegenheid te baat genomen om het kleurenschema iets op te
frissen. De nieuwe C Evolution staat per direct bij de dealer, de
vanaf prijs bedraagt € 15.250,00.
Info: www.bmw-motorrad.nl
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Pyreneën
Als je naar Spanje rijdt op de motor zullen de Pyreneën de eerste
bergketen zijn die je tegenkomt. Een prachtige bergketen! Het is
mogelijk om de Pyreneën van west naar oost te doorkruisen, of
andersom natuurlijk. Je zult vaak afdalen naar het zuiden en weer
omhoog klimmen naar het noorden, en je kunt vaak kiezen tussen
een bredere weg die lager loopt en een smallere weg die hoger
loopt.
Picos de Europa
De tweede bergketen die je, Spanje inrijdend, zou kunnen
tegenkomen, is de Picos de Europa Je kunt er via verharde
wegen tot op grote hoogten komen, met geweldige uitzichten.
Andalucia
Het meest spectaculaire deel van Spanje is, ongetwijfeld,
Andalucia. Hier kun je ook de indrukwekkendste Moorse
gebouwen vinden.
Het beroemdst is het Alhambra in Granada .

Cordoba met z'n Mezquita, en Sevilla met de Giralda zijn andere
voorbeelden van steden met veel Moorse gebouwen.
Maar er zijn veel meer steden met een oud Moors centrum, met
ruïnes van Moorse kastelen, kerken op of rond Moorse mezquita's
gebouwd, Moorse torens, enzovoort. Wil je meer info ?? Dan
moet je natuurlijk bij Ton en Joke zijn !!!
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De 8 vragen aan: Martin Oosterlaken
50 jaar jong !
Woon in Broekland maar kom uit Raalte
Rij door de week op een SUZUKI INTRUDER 1400 en voor
in het weekend een HARLEY DAVIDSON FLSTF FATBOY!
Wat is je eerste motorervaring?
Mijn eerste motor ervaring was na het rijexamen ff op de Suzuki
GSX-R van een maat richting Ommen en dan de 160 aantikken
zonder dat je er erg in hebt, dan afstappen en zeggen; dit is
geen motor voor mij.
Omschrijf je eerste motor
Mijn eerste motor was een SUZUKI INTRUDER 800.
Welke motor rij je nu, en wat is daar zo bijzonder aan?
De intruder is meer een motor voor de wat langere afstand, de
Harley is natuurlijk ook een beetje voor de show……..
Indien geld in overvloed, welke motor zou je kopen?
Wel een Harley- Davidson!
Wat was je grootste pechgeval ooit?
We hebben 1 keer met een kapotte accu gestaan bij Bathmen
en een keer op alpen tour dat mijn alarmsysteem haperde.
Wat zijn je hobby”s ?
Heb je effen; Motorrijden, Tegenwoordig camperen, handelen
in van alles, af en toe een bandje plakken, Rommelmarkten
afstruinen, DAF modellen verzamelen, en ik denk dat er leden
zijn die deze lijst langer kunnen maken…….
Wat zou je willen veranderen in de club, of een leuk idee/
suggestie…
Meer jongere leden zou ik denk ik wel gezellig vinden.
Ik geef de pen door aan RITA ROEKE, De vriendin van onze
voorzitter.
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ALVAST NOTEREN! 08-01-2017 om 15.30 uur
Nieuwjaarsreceptie bij de Gouverneur.
Munstersestraat 2 8102 CB Raalte.
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agenda:
05-11 afsluitingsavond.
ZO. 08-01-2017 nieuwjaarsreceptie.
Do. 2-3-2017 Jaarvergadering 20.00 uur
Zo. 26-3-2017 Openingstoertocht 150 km. 10.00 uur
Do. 6-4-2017 Avondtoertocht 100 km. 19.00 uur
Zo. 9-4-2017 Koekstad rit 200 km. 09.30 uur MTK De
IJsselrijders
Zo. 16-4-2017 Paastoertocht 200 km. 09.30 uur MC Salland
Zo. 30-4-2017 RAM Lenterit 200 km. 09.00 / 11.30 uur RAM
Zo. 7-5-2017 Zondagochtendrit 150 km. 08.30 uur
Do. 11-5-2017 Avondtoertocht 100 km. 19.00 uur
Vrij/Zat/Zon. 19/20/21 Mei weekend 900 km RAM

Kopie inleveren voor 15-02-2017
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