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RAM lenterit 30 april.
Nadat we 4 jaar pech hadden met de Lenterit door slecht weer of
barre weersvoorspellingen alsmede concurrentie van andere
toertochten, was er dit jaar gerechtigheid! Eindelijk een dag met
redelijke temperatuur en veel zon. En dat sprak bijna 100 motorrijders
aan om mee te doen met de Lenterit. Al vanaf 9.30 uur arriveerden
de rijders en rijdsters om in te schrijven. Er waren zelfs rijders uit
Friesland die eerst het noordelijk deel van de route reden, dan in
Raalte inschreven en daarna het gedeelte op de Veluwe reden. Er
was zelfs een groepje uit Rijswijk (bij Den Haag) die al 140 km.
hadden gereden voordat ze in Raalte aan de tocht begonnen!
Enkele RAMMERS vertrokken al vroeg om de afstand van 225 km. te
rijden. Nadat we de nieuwe YAMAHA MT 09 van Piet den Ambtman
te hebben bewonderd, vertrokken we om 10.30 uur. Wij reden de 150
km. rit met een groep van 17 RAM-leden. Via binnenwegen en langs
het Zwarte water kwamen we bij Zwartsluis waar we eerst een grote
ronde door de weerribben reden. Daarna in Zwartsluis de koffiestop
met appelgebak, alhoewel Ronald gelijk een broodje gehaktbal
bestelde! Daarna het 2e deel, via de Kamper zeedijk ( stond daar een
snelheidscontrole? Afwachten maar….) De brug bij Kampen over en
toen de Veluwe in, langs Elburg binnendoor naar Epe en terug naar
de IJsel, met het pontje over naar Wijhe en terug naar Raalte.
Foto’s Theo van Vilsteren Tekst Frank Tielbeek
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STöPPELHAENE
Wie o wie wil er helpen met de Stoppelhaene ?
bent u in het bezit van een geldig verkeersregelpasje
En vind het leuk om te helpen geef je dan op.
Het is proef rijden op dinsdag 22 augustus 2017
En zaterdag 26 augustus 2017 de oldtimer toer rit.
U kunt zich opgeven voor:
Af zetten bij kruispunt
Parkeerwachters voor aankomst en vertrek
Inschrijving.
En hand en spandiensten.
Opgave bij els_boxebeld@hotmail.com
Alvast hartelijk dank
Met vriendelijke groet, Els Boxebeld
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Mei weekend RAM Raalte 2017
Vrijdag 19 mei aanwezig om 8.30 uur op de Domineeskamp met 14
personen, maar waar is nummer 15 ? Na een kwartier maar eens
gebeld “sorry ik kom er aan ik dacht dat het 9 uur vertrekken was”
Eerst maar eens een stukje autoweg om Nederland uit te komen want
de vooruitzichten in Duitsland voorspelden regen dus maar zien dat
wij zover mogelijk waren voordat de regen ons te gemoed kwam.
Eerste tankstop en rustpauze na 145 km en de mac is daar zeer goed
voor, na het eten en tanken en bijpraten de reis weer voortgezet
richting Kupferschmiede het weer was ons nog redelijk goed gezind
het was nog droog en soms scheen de zon zelfs nog even. De wegen
naar de tweede stop waren mooi en rustig en de bochten mooi
overzichtelijk maar het zonnetje verdween en de regen begon
zachtjes te komen. Na het eten begon het te regenen en de meesten
deden de regenkleding aan en dat bleek later ook niet overbodig het
bleek later maar 1 bui te wezen maar hij duurde wel tot 8 uur ’s
avonds. Op de eindbestemming werd er gekeken wie er goede
regenkleding had en wie niet (ha ha ha)
Nadat wij waren verwelkomt en de kamers waren verdeeld en de
kleding te drogen was gehangen werd het tijd voor een drankje. Het
eten was ruim voldoende en zeer goed (dank aan de kok) De
volgende dag stond het ontbijt voor ons klaar en het weer veel beter
want de zon scheen en de meeste kleren waren weer droog, ditmaal
een rit van 241 km met daarin opgenomen een oud race circuit (ik ben
de naam vergeten sorry) wat nu nog word gebruikt voor oldtimers, met
een temperatuur van 19 graden was het heerlijk te rijden en wat een
mooie wegen met bochten een verademing voor de motorrijder
Tijdens de rit werd er van alle deelnemers een actie foto gemaakt in
een haarspeldbocht en een filmpje wat weer schitterende plaatjes
opleverde met dank aan onze fotograaf Theo v Vilsteren en camera
vrouw Irma v Vilsteren. Bij de etenstop was er ruimte voor ons omdat
er net een groep HD rijders weg gingen, ze maakten nog een
groepsfoto en dat zag Dick Knopert en die kon het niet laten om er
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met zijn HD jasje er bij te gaan staan dat gaf veel hilariteit van beide
groepen en zij konden het wel waarderen! Na terugkomst in het hotel
was er nog tijd genoeg om je op te frissen en bij te kletsen voordat het
eten werd opgediend en dat deed je in de tuin achter het hotel. Je had
bij het ontbijt ’s morgens al een keuze kunnen maken uit 3 menu’s die
je nu geserveerd kreeg, na het eten werd er door sommigen nog een
wandeling door het dorp gedaan. De zondag werd er om half tien
vertrokken via binnenwegen richting huis dan weer een stukje
snelweg en dan weer een keer binnendoor, het eten ditmaal deden wij
bij een groot motortreffen waar van alles te eten was en heeeeeeeel
veel motoren van originele tot de gekste zelfbouwers Om half zes n
1053 km waren wij weer bij Zwakenberg voor ons gebruikelijke
drankje.
Ik denk namens alle deelnemers Bertus v Lente hartelijk dank voor dit
geslaagde weekend!
Gr. Tonny Wolkorte
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Wie gaat er mee met het lange September weekend
Vrijdag 8 / Zaterdag 9 / Zondag 10 September 2017
De TC ( toercommissie ) heeft een voorlopige optie genomen
op een hotel in Altenahr in het Ahr dal in de Duitse Eifel.
Het betreft hotel : Hotel zur Traube
Rossberg 28
53505 Altenahr
Tel : +49 2643 1554
Web: http://www.hotel-zur-traube.eu
Hun arrangement bestaat uit :
· Twee overnachtingen in een 2 persoonskamer voorzien
van douche/toilet.
· Ontbijt + Avondeten.
· Garage voor 20 – 25 motoren.
Dit voor € 110,00 in een DZ en € 130,00 in een EZ.
EZ zeer beperkt aanwezig !!!
( DZ is een Doppelzimmer EZ is een Einzelzimmer )
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We weten als TC dat we wat laat zijn dit jaar, maar naar lang
zoeken hebben we wel als resultaat deze locatie en voor deze
prijs in de Eifel.
Dus maak je belangstelling bekend via onderstaand email
adres of telefoonnummer maar het mag natuurlijk ook nog
mondeling op 8 of 9 juli 2017 tijdens de
HotSummerEventRamRun.
Namens de Toercommissie : Bertus van Lente
E-mail : bertus.vanlente@gmail.com
Tel
: 0572-35 7686 of 06-100 98 247
LETOP
Dit is de definitieve opgave er zitten dus kosten
verbonden aan het annuleren van jullie boeking.
VOL = VOL
Deze uitvraag is i.v.m. onze toezegging aan het hotel, om hen
voor
15 juli 2017 het aantal deelnemers door te geven zodat ze
weten waar ze aan toe zijn.
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Zondag 2 juli 2017 Regiorit
Sinds een aantal jaren hebben we elk jaar een gezamenlijk
overleg met 5 motorclubs uit de regio. Dit zijn MC Freewheels
Heeten, MTK de IJselrijders 1974 Deventer, MC Salland
Lemele, MTC Dalfsen en RAM Raalte. Het doel van dit overleg
is om de "Open ritten" agenda technisch met elkaar af te
stemmen zodat we niet tegelijk in dezelfde "Vijver" zitten te
vissen. En zo de mogelijkheid creëren om bij elkaar de open
ritten te kunnen gaan rijden.
Ter nadere kennismaking van elkaars leden hebben we ook
al een aantal jaren een regio activiteit. Zo hebben we een aantal
jaren de "Dobbelsteen rit" gehad en vorig jaar een
gezamenlijke “Puzzel rit”. Omdat de belangstelling voor deze
ritten van jaar op jaar verminderde houden we nu een “Gewone
rit” die door RAM Raalte is voorbereid en wordt voorgereden.
Het startpunt is in Raalte op de Domineeskamp zondagmorgen
om 10.00 uur. Het eindpunt is bij het clubhuis van MC Salland
rond 14.00 uur. Waar we dan nog met elkaar van gedachten
kunnen wisselen tijdens het drinken van een consumptie en het
verorberen van een heerlijke gehaktbal met brood. Wij nodigen
U dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Zondag 2 juli om 10.00 uur op de Domineeskamp in Raalte.
Mede namens de andere regio clubs en hopelijk tot dan,
Bertus van Lente,
Secretatis RAM Raalte.

Welkom in Brabant !
Nondeju! Heb ik me daar met de Hemelvaarttoer toch iets te hard
gereden in Sint Anthonis. Welke RAMMERS vielen ook in de prijzen ?
Ik mag 56 euries dokken!
Frank Tielbeek
11

2018 Yamaha Star Venture
In Amerika heeft Yamaha Motor vandaag een nieuw "touring"
model aangekondigd in de vorm van de 2018 Yamaha Star
Venture, met het Transcontinental optiepakket als mogelijke affabriek uitbreiding. Deze "transcontinental tourer' heeft als basis
de bekende luchtgekoelde1854 cc V-twin, die ook in Europa
bekend is uit de Midnight Star en XV1900A. Om te parkeren
kun je elektrisch voor- en achteruit manoeuvreren!

26 augustus 2017
Kampen. USA-trucks-cars-bikes Stunts-food-drinks
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Hemelvaart toertocht 25 mei
Geheel volgens traditie verzamelden wij ons al vroeg voor de
jaarlijkse Hemelvaarttoer. Voorrijder Ben Knopert arriveerde
precies op tijd zodat we om 7.00 uur vertrokken. Eerst even
binnendoor via Heeten en dan bij Deventer de A1 op om zo snel
naar zuidelijk richting te rijden. Eenmaal over de grote rivieren ging
het van de snelweg af om mooie binnenwegen te gaan rijden. Eerst
maar even een pauze op een marktpleintje waar we de
meegebrachte koffie en een boterham nuttigden. Daarna verder
door het Gelderse en Limburgse land tot in America! Gelukkig
hadden we geen paspoort nodig! In Limburg moet je natuurlijk de
befaamde vlaai proeven en daarom werd een terras opgezocht dat
al open was. De kersen- of abrikozen-vlaai en de koffie smaakten
heerlijk terwijl het in de zon al behoorlijk warm begon te worden.
Omdat we langs diverse kazernes waren gereden, was dit al gauw
een onderwerp, wie er waar en wanneer in dienst had gezeten.
Henk Spit had mooie verhalen over hoe na de oorlog de bunkers
werden opgeblazen! Na de koffiestop gingen we weer in
noordelijke richting om de Veluwe te bezoeken. Blijkbaar had half
Nederland dat idee want het was me daar megadruk! Langs de
Waal hielden we bij een parkeerplaats een pauze zodat we de
plezierbootjes konden bekijken.

Daarna weer verder
over rivierdijken en de Veluwe. We kwamen door plaatsjes waar
mega-wachtrijen voor de ijsjeskraam stonden! Uiteindelijk vonden
we een terrasje bij bistro de Bron vlakbij Loenen. Hierna nog een
stukje binnendoor langs Twello om uiteindelijk op het terras bij
Zwakenberg nog even lekker na te genieten.
Frank Tielbeek.
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Motorrijders humor Een man spoelt aan op een onbewoond eiland. Na
jaren van eenzaamheid ziet hij eindelijk een stipje dichterbij komen. Helaas
geen schip maar wel een werkelijk prachtige vrouw in duikerspak. Ze
vraagt de man of hij al die jaren niets te roken heeft gehad en als hij knikt
haalt ze een pakje sigaretten uit haar waterdichte rugzak. Als ze daarna
vraagt of hij al die jaren niks gedronken heeft en het antwoord weer
bevestigend is komt er een fles whisky uit de rugzak. Als de aantrekkelijke
blondine hierop haar duikpak half openknoopt en vraagt of hij al die jaren
wel z'n pleziertjes heeft gehad springt de man overeind: "je gaat me niet
vertellen dat er ook een motorfiets in die rugzak zit! ….

Ride to Work Day’
Over 2 weken is het weer zo ver, dus zet het maar vast in je agenda.
Op maandag 19 juni wordt er voor de 26ste keer de jaarlijkse ‘Ride to
Work Day’ gehouden ter promotie van de motor en scooter als
vervoermiddel. Jaarlijks geven wereldwijd meer dan een miljoen
motorijders gehoor aan de oproep om op deze speciale dag met de
motor naar het werk te gaan om de voordelen daarvan aan te tonen.
Het doel van de initiatiefnemers is om erkenning van het grote publiek
te krijgen voor de vele voordelen die het vervoer met een
gemotoriseerde tweewieler biedt.
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RAM trui
Wegens veel te groot…….Gratis af te halen zwarte heren RAM-trui,
maat XL.
Joke Middendorp, Tel: 0572-357371, na 18.30 uur

MotorHumor
BMW Motorrad kwam eens met een idee om veilig van de grond te
slapen. Verkrijgbaar vanaf 1 April . . …

.
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Hoe lang rij jij al motor ?

De 8 vragen aan; Arthur ten Hof
Bij deze de beurt aan mij , ik ben 47 jaar woonachtig in het mooie
Heino en lid van de RAM sinds 2015. IN 1997 getrouwd met
Mariette en samen hebben we drie dochters, Chayenne Myrthe en
Indy. ik ben werkzaam bij Hoeben Metalen B.V. in kampen.
Wat is je eerste motorervaring ?
Ongeveer 27 jaar geleden kocht ik mijn eerste motor een kawasaki
ZX 10 dit was voor die tijd 1 van de snelste weg motoren.
Welke motor rij je nu ?
Ik rij nu al weer een aantal jaren met mijn tweede motor, de Honda
Varadero XL1000 een super fijne machine waar ik hopelijk nog vele
jaren mee rond mag toeren.
Indien geld in overvloed , welke motor zou je dan kopen?
Een KTM 1290 Super Adventure.
Wat was je grootste pech geval ooit ?
Uitvallen van de motor op weg naar Luxemburg, niks kunnen vinden
op dat moment, terug thuis uiteindelijk de boosdoener gevonden,
het bleek de nieuwe tankdop te zijn, waarvan men de ontluchting
niet goed uitgeboord had!
Wat zijn je hobby's ?
Motor rijden, Muziek en gelukkig mijn werk !!
Wat zou je willen veranderen in de club?
Ik zou absoluut niks willen veranderen , we hebben een leuke
gezellige ploeg, je bent niets verplicht, en als ik mee kan dan doe ik
dat ook graag. Helaas heb ik ook vaak andere verplichtingen, dus
het lukt niet altijd. En ik hoop verder dat we een mooi motorseizoen
mogen beleven met zijn allen, en in goede gezondheid het
seizoen samen ook kunnen afsluiten. Tot gauw !!!
Met Vriendelijke Groet, Arthur ten Hof

Ik geef de pen door aan Iwan Huysmans.
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De mooiste route: een rondje Benelux (1100 km)
Natuurlijk is de mooiste route van de Benelux een route die door
alle 3 de landen gaat. De route begint in Amsterdam, waarna je via
Lisse en Alphen aan de Rijn langs Gouda naar Rotterdam toe rijdt.
Vervolgens rij je in Zeeland via Terneuzen België in, richting
Brugge. Vanaf Brugge gaat de route onder Gent door richting
Brussel, als je wilt kun je dit stuk van de route iets verleggen zodat
je wèl door Gent komt. Vanaf Brussel rij je naar Luxemburg, maar
wel helemaal binnendoor. Zo kun je optimaal genieten van de
natuur in de Ardennen, waarbij je langs kleine dorpjes, rivieren,
bergen en door bosrijke omgevingen rijdt. Ben je een
natuurliefhebber dan zal het stuk door de Ardennen het mooiste
stuk van de Route zijn. Vanaf Luxemburg ga je (ook door de
binnenwegen) richting Maastricht om vervolgens via Nijmegen en
Utrecht weer richting Amsterdam te gaan. De gehele route gaat er
vanuit dat je binnendoor rijdt, maar omdat de snelweg nooit ver weg
is kun je op bijna elk stuk van de route besluiten om een bepaalde
afstand tòch over de snelweg af te leggen.
Langs de Waal naar Steenwijk (330km)
Langs de Waal rij je met deze route helemaal naar het oosten van
het land, om vervolgens via Urk naar Steenwijk te rijden.
Van Spa naar Namen (230+ km)
Dwars door de Belgische Ardennen, deze route is om te genieten
van een prachtig stuk natuur.
Van Giethoorn door Groningen en Friesland (297km)
Deze route laat je het noorden van het land zien, waarbij je ook
langs de grote steden in het noorden komt.
Vanaf Sonnis via Maastricht naar Spa (224km)
Dit is de kortste route in de top 5, maar zeker niet de minste. Naast
de mooie natuur en de steden kom je tijdens het afleggen van deze
route ook langs het drielandenpunt.
Welke route je uit deze top 5 tot winnaar kiest zal vooral aan je
persoonlijke voorkeuren liggen. Wil je een meerdaagse tocht ga dan
voor ‘een rondje Benelux’, wil je een ééndaagse route kies dan één
van de overige vier tochten.
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Online zijn er nog tal van andere routes te vinden. Heb je
bovenstaande routes al een keer gereden of zoek je iets anders? Kijk
dan eens bij de routeplanners van RouteYou of ANWB.
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agenda:
11-06-2017
25-06-2017
02-07-2017
06-07-2017
8 of 9 juli
22-07-2017
03-08-2017
13-08-2017
22-08-2017
26-08-2017

Lange toertocht
350 km. 8.30 uur
Zondagochtendrit 150 km. 8.30 uur
Regiorit
100 km 9.30 uur
Avondtoertocht
100 km 19.00 uur
HSMRR (zie site)
13.30 uur
zadelpijnrit
500 km 7.00 uur
avondtour
100 km 19.00 uur
lange tour
350 km. 8.30 uur
Stoppelhaene proefrijden
18.15 uur
Stoppelhaene rit
100 km. 11.00 uur

Denk er aan! Geef je op voor de Stoppelhaenerit !

Kopie inleveren voor 29-07 -2017
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