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Openingstoertocht zo. 26-03-17 100 km
De eerste toertocht van dit jaar en volgens traditie incl. een
ontbijtje!
Dit jaar was het ontbijt dichtbij gepland (landgoed
Old Heino) zodat diegenen die het te koud vonden, zich ook
alleen voor het ontbijt konden opgeven! De echte bikkels
moesten er vroeg uit omdat we om 9.00 uur vertrokken en de
klok was die nacht ook nog 1 uur vooruit gezet wegens de
omschakeling naar zomertijd. Het was inderdaad nog wat
fris maar omdat ik er goed op gekleed was, viel het mij,
zonder handvat-verwarming toch best mee! ( een flink scherm
op je motor scheelt natuurlijk ook!) Na een fraaie toertocht
door het Sallandse land kwamen we aan bij Landgoed Old
Heino waar de koffie al klaar stond. Toen nog even wachten
op de Rammers die niet meegereden hadden, maar zich wel
voor het ontbijt hadden opgegeven. Tijdens het uitgebreide
ontbijt kon er weer lekker bij geklets worden. Ik hoorde een
verhaal dat een motorrijder uit Raalte die was geflitst met een
snelheid van 179 km. waar je 60 km. mag! Die krijgt dus een
flinke boete en is een hele tijd zijn rijbewijs kwijt. ( Hij is ook
nog beroepschauffeur dus kan een paar maand niet werken!)
Na dit ontbijt ging iedereen met een volle maag weer
huiswaarts.

Organisatie bedankt!
Groeten Frank Tielbeek.
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Categorie: Motornieuws 07 april 2017
Energica onthult specificaties 2017 Ego en Eva
De Italiaanse fabrikant van elektrische motorfietsen, heeft
onlangs de Euro 4 homologatie verkregen voor haar 2017
modellen en brengt nu dan ook de specificaties daarvan naar
buiten.
De elektrische superbike voor op straat, de Energica Ego, heeft
voor 2017 een hoger vermogen gekregen van 145 pk (was
139), terwijl de eveneens elektrische naked Energica Eva nu
108 pk tot zijn beschikking heeft (was 95). Het maximale
vermogen van zowel de Ego als de Eva wordt nu bereikt bij
6.000 toeren. Maar niet alleen het vermogen is toegenomen in
de 2017 uitvoeringen, ook het koppel is gestegen. Het
maximale koppel van de Ego is van 195 naar 200 Nm
gestegen, terwijl dat van de Eva is toegenomen van 170 naar
180 Nm.
prijs vanaf 25.400 euro voor zowel de Ego als de Eva hetzelfde
is gebleven als in 2016.
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Motorverkoop 2017
Begin dit jaar was de motorverkoop een stuk lager dan vorig
jaar. Maar vanaf half maart steeg de temperatuur en
daarmee ook de motorverkoop! De goedbezochte
motorbeurs in Utrecht zal daar ook aan hebben bijgedragen !

Trollenroute, Noorwegen
In Noorwegen ligt een enorm wegennetwerk op je te
wachten. Er zijn ontelbaar mooie motorroutes, maar we
noemen er één die absoluut de moeite waard is.
Trollstigen, oftewel: de Trollenroute, is een route van 20
kilometer lang. De weg telt elf haarspeldbochten en op
de top wacht een uitkijkpunt met uitzicht op de weg en
de verschillende watervallen. De Trollenroute wordt ook
wel gezien als de zwaarste en bekendste weg van
Noorwegen. Zorg dus dat je motor in goede staat is en
dat je goed uitgerust bent voor je motortrip naar
Scandinavië.
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Motorrijders humor

Bekeuring: Rij ik vandaag naar m'n werk, en ja hoor.... weer een
agent met lasergun: . Ik reed maar een kleine 35 km te hard, maar
natuurlijk moest ik stoppen. Of meneer agent mijn rij- en kenteken
bewijs even mocht zien. Dat mocht, en terwijl hij deze bekeek vroeg
hij waar ik zo snel naartoe ging.
"Ik ben op weg naar m'n werk" zei ik.
"En wat doet u dan voor werk?" wou de agent weten.
"Ik ben penisverlenger." zei ik.
"Een penisverlenger?" zei de agent verbaasd, "daar heb ik nog nooit
van gehoord! Hoe doet u dat?"
"Ach," zei ik, "er zijn verschillende manieren en gereedschappen voor,
maar we hangen de heren ook wel eens aan hun geslachtsdeel op
totdat deze uitgerekt is tot ongeveer één meter tachtig."
"Één meter tachtig!" riep de agent, "wat moet je in hemelsnaam met
een lul van één meter tachtig?!"
"Die geven we een lasergun en zetten we langs de weg!"
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De 8 vragen aan : Marcel Wonink
Hallo allemaal, sinds een jaar lid van de club, dus leuk om me
nog even extra voor te stellen, ben 53 jaar woon in NieuwHeeten samen met mijn hond Knoet.
Helaas is mijn vrouw vorig jaar veel te vroeg overleden
waardoor ik dus bezig ben een nieuw leven in te richten.
De club geeft me zeker daarbij ook veel steun, heb van vele
van jullie berichtjes gehad, kaarten en mailtjes, dat heeft me
echt heel veel gedaan waarvoor nogmaals dank.
Het gaat best goed nu en ik kijk uit naar een mooi nieuw
seizoen, heb er in ieder geval veel zin in.
Wat is je eerste motorervaring:
Mijn eerste motor kocht ik in 1982, een Jawa twin, 350 cc,
super ding was dat vrij snel daarna mijn eerste BMW, een R90
Welke motor rij je nu:
Ik rij nu op een BMW K1200 LT, een echte toerbuffel, ben er
erg blij mee. Ga deze zomer een paar mooie lange ritten maken
Indien je geld in overvloed, welke motor zou je dan kopen:
Ik denk dat ik er dan meerdere zou willen hebben, af en toe een
scheurijzer, af en toe een showding, en af en toe toeren....
Wat was je grootste pech geval ooit:
Toevallig op mijn eerste rit dit jaar een lekke band bij Utrecht....
Wat zijn je hobby's:
Ik wandel graag met mijn hond, heb altijd veel met mijn paarden
gedaan, reis graag en ben graag bij mijn kinderen.
Verder heb ik best een grote tuin die ik ook graag een beetje
onderhoud.
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Wat zou je willen veranderen in de club, of een leuk
idee/suggestie:
Ik vind het een leuke club mensen, dus vooral niet veranderen, wel
zou ik zelf liever op de zaterdag rijden ipv zondag, heb dan best vaak
familie verplichtingen.....
Of af en toe juist stimuleren een familie-lid partner mee te nemen en
een soort duo rit te organiseren!
Ik hoop op een mooi motor seizoen!!

Marcel

Ik geef de pen door aan Artur ten Hof
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agenda:
Zo. 26-3-2017 Openingstoertocht 150 km. 10.00 uur
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
Do. 25-05-2017 Hemelvaarttoer 350 km. 7.00 uur
04-06-2017 Pinkstertoertocht 200 km. 9.30 uur
08-06-2017 Do.avondtoertocht 100 km. 19.00 uur
11-06-2017 Lange toertocht
350 km. 8.30 uur

Kopie inleveren voor 10-06 -2017
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