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BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter – Vacant.
Bertus van Lente Secretaris - 0572-357686
Emiel Knopert Penningmeester - 06-38827516
Ronald Turk Bestuurslid - 0572-363921
Els Boxebeld Bestuurslid - 0572-392285
TOERCOMMISSIE:
Wim Kruiper - 0572-360611
Ben Bril 0645140103
Frits ten Dam - 06-15134767
Theo van Vilsteren - 06-50881919
REDACTIE:
Frank Tielbeek - 0572-357371
Ronald Turk - 0572-363921
Antje Kleinmeulman - 0572-393022
Jeroen Knopert - 06-21503249
WEBMASTER
Ben Bril - 06-45140103
LEDENADMINISTRATIE
Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen:
Bertus van Lente, 0572-357686
Correspondentie adres: de Haar 16 8101 ZJ Raalte
secretaris@ramraalte.nl
Lidmaatschap RAM
€ 27,50 per jaar. Rekeningnr. NL 62 RABO 0354.5345.21
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Zondag 18 maart 2018
Vandaag was het dan weer zover, de openingsrit van het
motorseizoen 2018, traditioneel rijden we deze rit met afsluitend
een gezamenlijke brunch. Vanwege weersomstandigheden en
mogelijke kans op gladheid en veel pekel, heeft de
toercommissie besloten de rit te cancelen.
Met een opkomst van 24 personen hebben we het seizoen wel
geopend met een gezellige brunch, ditmaal bij Taveerne Tivoli
te Raalte.

We hopen dat het weer bij de volgende rit, zondag 1 April [1e
Paasdag] beter zal zijn, zodat we dan wel lekker de eerste
kilometers van dit seizoen kunnen gaan rijden.
Misschien tot dan!
TC RAM Raalte.
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Website: villa-archez.com
E-mail: info@villa-archez.com

Beste Rammers,
Wij hebben op de nieuwjaarsreceptie al veel mensen
gesproken maar wij willen ook nog via het clubblad iedereen
bedanken voor 14 gezellige jaren bij de RAM. Heel veel mooie
tochten samen gereden en heel veel weekenden mee geweest
met waar we prachtige ritten hebben gemaakt en heel veel
gezelligheid hebben gehad.
Op 11 april gaan wij emigreren naar het mooie Spanje waar wij
een huis hebben gekocht. Op 27 april starten wij met onze B&B
Villa Archez.
Allemaal reuze bedankt voor alles en wij zeggen: tot ziens!! Wie
weet mogen wij jullie verwelkomen in onze Villa Archez. Kijk op
onze website: villa-archez.com
Groetjes Ton en Joke
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Paastoertocht, Zondag 1 april 2018
Koud en druilerig weer op deze 1e Paasdag.
Met vier rijders om 09:30 uur vertrokken richting clubhuis MC
Salland, onderweg werd het weer alleen maar slechter, meer en
meer neerslag.
Blijkbaar hadden we alle vier onderweg al voor onszelf besloten
om de rit niet uit te rijden, hetgeen dan ook volmondig werd
uitgesproken door iedereen aangekomen in Lemele.
Na een warme bak koffie met krentenbrood en de nodige
gekookte eieren zijn we weer huiswaarts gereden.
TC RAM Raalte.
Mop:
Een motorrijder rijdt met een gangetje van 80 km/u over een
landweg. Plotseling wordt hij ingehaald door een kip. Ineens slaat de kip
handig rechtsaf en komt op een boerenerf tot stilstand. De motorijder
brengt met gierende banden zijn motor tot stilstand. Daar treft hij de boer
en hij vertelt hem wat hij zojuist heeft gezien. "Ja dat kan kloppen," zegt
de boer, "kijkt u maar eens goed naar die kip."
"Krijg nou de hik!" "dat beest heeft maar liefst drie poten."
"Ja, dat zit zo," legt de boer uit, "ik woon hier met mijn vrouw en wij
hebben één zoon. En altijd als we vroeger een kip hadden geslacht,
kregen we ruzie, omdat er maar twee poten waren. Toen heb ik een
kippenras gefokt met drie poten. En die blijken heel snel te kunnen
lopen." De motorijder vraagt aan de boer: "En smaken ze ook een
beetje?" "Dat weet ik niet," zegt de boer, "ik heb er nog nooit één te
pakken kunnen krijgen."

Pagina 7

Motorclub RAM Info Blad

Pagina 8

Motorclub RAM Info Blad

Avondrit 5 april 2018.
De eerste avondrit van het seizoen is weer verreden.
De opkomst was aanzienlijk beter dan met de eerste zondag-rit maar ja
het weer was ook een stuk beter, droog maar wel koud.
Om zeven uur vertrokken we met 10 rijders, 9 oudgedienden en 1
“herintreder” (een lid van het eerste uur maar die we de laatste jaren niet
bij onze ritten hebben gezien.
De route was bij sommigen wel bekend, die hadden we na afloop van de
Zonneschijntocht al gereden, maar volgens mij had niemand dat in de
gaten.
De route ging via binnendoor-weggetjes naar Nijverdal en vandaar via
Notter naar Ypelo, Enter en van daaruit richting Markelo, Holten,
Dijkerhoek, Okkenbroek en Heeten weer naar Raalte. Bij Zwakenberg
zat de ober al buiten op ons te wachten. Hij had het terras al
voorverwarmd dus konden we lekker buiten koffie drinken. Tijdens de
Paasdagen waren er nog flink wat paaseitjes (chocolade) over gebleven
dus werden we hier mee verwend.

Frits ten Dam
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Zondag 8 April Koekstadrit
’s Morgensvroeg om 08.30 uur uit de veren en mijn BMW opgezadeld
voor de tocht richting Schalkhaar. Er hadden zich 10 personen verzameld
op het Domineeskamp, met goed weer gingen we richting Schalkhaar
voor de Koekstadrit. In Schalkhaar gestopt voor koffie en ons
ingeschreven voor de korte route van 150 kilometer, waar een vriend van
Ben Bril aanschoof. Sommigen hadden een euro extra betaald bij
inschrijving voor de overtocht met het veerpont in Olst.
Nadat iedereen zich had ingeschreven en de koffie op had gingen we op
weg richting Zwartsluis voor de eerste stop. Het ging zoals ik al vertelde
via Olst over het veerpont richting Kampen langs de IJssel, in Kampen
was het druk en moesten we enkele keren wachten voor de stoplichten.
Na de hele IJssel gezien te hebben kwamen we in Zwartsluis aan na
enkele opstoppingen en wegomleidingen. Het was in de haven waar we
gingen eten, een heerlijke buffet werd ons aangeboden voor € 11.50.
Nadat iedereen had afgerekend ging we via Dalfsen richting Schalkhaar
om ons af te melden. We waren rond 15.00 weer in Raalte met 196 km
op de teller. Theo van Vilsteren
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De 8 vragen aan; Gerrit Weulink

Wat is je eerste motorervaring ?
Motor examen in 1969 geen les gehad zo naar het examen op
een Suzuki gezakt.
Omschrijf je eerste motor.
Dat was een Honda Magna 750 cc. Gekocht op de motorbeurs
in Utrecht in 1990.
Welke motor rij je nu en wat is er zo geweldig aan deze
motor ?
BMW 1200 GS ADV. Wat ik geweldig vindt is de zithouding en
de stuur eigenschappen.
Indien geld in overvloed , welke motor zou je dan kopen?
Weet ik niet, ik ben tevreden met wat ik nu heb.
Wat was je grootste pech geval ooit ?
Zonder benzine komen te staan en dan een half uur lopen met
de motor.
Wat was je mooiste motormoment van jezelf ?
De momenten dat ik in de bergen aan het toeren ben en over
de dijkjes hier in Nederland.
Wat zijn je hobby's ?
Tennissen, Wandelen, Motorrijden en gezellig een glaasje bier
drinken.
Wat zou je willen veranderen in de club of heb je zelf een
leuk idee of suggestie ?
Ik vind het prima zo in de club, gewoon lekker toeren !
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Agenda
Zo. 22-04 Lenterit 150 of 225 km vertrek 9.00 – 11.30 bij
Zwakenberg.
Do. 03-05 Avond toertocht

100 km.

19.00 uur

Zo. 06-05 Zondag toertocht

150 km.

9.30 uur

Do. 10-05 Hemelvaart toertocht 350 km.

7.00 uur

Zo. 20-05 Pinkstertoertocht

200 km.

9.30 uur

Do. 07-06 Avondtoertocht

100 km.

19.00 uur

Zo. 10-06 Lange zondagtoer

350 km.

8.30 uur

Zo. 24-06 Zondagochtendtoer 150 km.

9.30 uur

25 t/m 27-05 Meiweekend.

Do. 05-07 Avond toertocht

100 km.

19.00 uur
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Kopie inleveren voor 10-06-2018
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