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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 22 april 2018, 6e RAM Lenterit
Het beloofde een mooie dag te worden en…. dat werd het ook. Met
mooi weer waren we rond half negen bij Zwakenberg aanwezig om
alles voor onze Lenterit in gereedheid te brengen.
We hadden alles mooi op tijd gereed en dat was maar goed ook, want
rond tien over negen melden zich de eerste rijders al aan de
inschrijftafel en tot ongeveer half elf liep het gestaag door met
inschrijvers. Uiteindelijk zijn we op 66 deelnemers uitgekomen, een
mooi aantal en zeker gezien het feit dat er in de regio nog een aantal
open ritten waren.

Qua opkomst van motorclubs het volgende: Goldwing Club Holland, 1
deelnemer, Boreftse Motorclub, 1 deelnemer, MC GASDEROP 4
deelnemers, MC Freewheels, 2 deelnemers, MTC Dalfsen, 6
deelnemers, MTC de Steur, 1 deelnemer, MTC Noord, 5 deelnemers,
MTK de Ijsselrijders, 11 deelnemers en RAM Raalte, 17 deelnemers.
Afmelden was mogelijk tot vijf uur, dit hebben 40 deelnemers gedaan,
zij krijgen dus de punten toegekend voor de toercompetitie van LOOT of
KNMV.
Nadat alle spullen opgeruimd waren hebben we rond kwart over vijf de
“Post” verlaten, terugkijkend op een mooi evenement.
We bedanken alle deelnemers en hopen jullie weer te mogen
ontvangen bij de 7e RAM Lenterit in 2019. de Toercommissie.
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03-05-2018 Avondrit RAM

13 motorrijders stonden om 19.00 uur op de
Domineeskamp al te trappelen van ongeduld om te
vertrekken. Het was eindelijk mooi weer en dan gaat zo'n
avondritje er wel in. We vertrokken oostwaarts over de
Speelmansweg, een echte klinkerweg, wat een goede test
is voor de motoren, zien of alles vast blijft zitten en er
geen boutjes los lopen. Gelukkig bleef alles heel en ging
de reis via Holten, de Beuzeberg, de Zuurberg,
buurtschap Stokkum. Daarna veel links en ook veel
rechtsaf richting Goor en dan de Herikerberg over bij
Markelo weer naar Holten voor een ijsje op de Smidsbelt.
Sommigen dachten dat de fontein op het dorpsplein een
soort wasstraat voor motoren zou zijn, wat eigenlijk geen
gek idee was. Het laatste deel van de route ging over een
klein stukje Holterberg en Nieuw Heeten naar onze
thuishaven Zwakenberg waar we zoals altijd gastvrij
werden ontvangen. Even brak er paniek uit want de
paaseitjes waren op. Al met al een geslaagd avondritje.
Bertus V.
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Harley Davidson:
De uitvinder van de Harley-Davidson, Arthur Davidson, stierf en
ging naar de hemel.
Bij aankomst aan de hemelpoort zegt Sint Pieter:
- Mijn zoon, je bent altijd goed geweest en jouw moto's hebben
de wereld veranderd, daarom mag je ontmoeten wie je wil.
Arthur dacht even na en zei: - Ik wil God ontmoeten!
Sint Pieter bracht hem naar de troonzaal en stelde hem voor aan
God. God herkende Arthur en sprak tot hem:
- Zo, dus jij bent de uitvinder van de Harley-Davidson?
Arthur antwoordde: - Inderdaad, dat ben ik...
God antwoordde: - Dit was geen goede uitvinding... Het is een
onstabiel voertuig, lawaaierig en luchtvervuilend, gecompliceerd
in onderhoud met een te hoog verbruik...
Arthur, een beetje verveeld met dit commentaar, repliceerde: Verontschuldig mij, maar heeft u de vrouw niet uitgevonden? Ja, dat was ik! antwoordde God.
- Ok, dan tussen ons, twee beroepslui: uw uitvinding was zeer
ongelukkig! - De voorophanging is zeer onbetrouwbaar;
- Ze is zeer lawaaierig en tatert te veel bij hoge snelheden;
- In de meeste gevallen is de achterophanging te zwak en
vibreert te veel; - De inlaat staat te dicht bij de uitlaat;
- En de onderhoudskosten zijn onwaarschijnlijk hoog!!
God dacht even na en antwoordde:
- Inderdaad, het is zo dat mijn uitvinding fouten vertoont, maar,
voortgaande op data in mijn bezit, kan ik je vertellen dat er meer
mannen op mijn uitvinding zitten dan op de jouwe...
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SEPTEMBERWEEKEND ( 07-09 ) Oberweis Prümtal Eifel
Voorlopig zijn er 8 twee persoons en 3 één persoons kamers
gereserveerd bij “Landhaus Wirtz” te Oberweis,
De kosten op basis van een tweepersoons kamer zijn € 110,=
p.p. en op basis van een éénpersoons kamer € 124,= p.p.,
beiden inclusief halfpension. De motoren kunnen op verzoek in
de garages worden geparkeerd.
Wil je mee…..? Graag jullie reactie vóór 10 augustus naar:
toercommissie@ramraalte.nl
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Zondagrit 10-6-2018
Op de kalender stond voor 10 juni een lange zondag-rit van 350
km. De weersverwachtingen waren goed, niet te warm en geen
regen. Helaas waren meerdere RAM-leden een weekend met de
motor op pad of zelfs een week naar de Alpen. Daarom was de
opkomst wat minder, 8 motorrijders waren bij de start op de
Domineeskamp aanwezig.
Klokslag half negen vertrokken we richten Holten waar we nog een
stukje van de A1 meepakten en daarna gingen we binnendoor naar
Goor en vandaar uit naar Neede waar ons een verrassing wachtte.
De N315 was over een heel lang stuk afgesloten. Gelukkig was
Ben Bankstel bij ons en hij wees ons snel de goede kant weer op
zodat we via Eibergen en om Winterswijk heen in Kotten
aankwamen voor de koffiestop (met appelgebak) bij café Schreurs.
Na de koffiestop ging Ben Bankstel weer huiswaarts want hij had
’s-middags nog een andere afspraak.
Met 7 motorrijders gingen we na nog een klein stukje langs de
Duitse grens gereden te hebben “de paal”over om via diverse
kleine gehuchtjes in de Plaats Nottuln (in de buurt van Munster)
aan te komen voor de lunch-stop. Kort voor de lunchstop waren er
nog wat problemen met de motor van Hans H maar al snel konden
we weer verder rijden. Het lunch-adres was een Italiaans
restaurant maar ook met veel Duitse gerechten op de kaart zoals
Currywurst met Pommes en Flammkuchen. Slechts één van ons
nam een Italiaans gerecht, de rest hield het bij de Duitse
gerechten.
Na de lunch gingen we nog even tanken want dat is lekker
goedkoop (€1,47,9 per liter)in Duitsland. Na de tankstop gingen we
richting Coesfeld en Vreden waar we nog even stopten om een
ijsje te eten of iets te drinken. Toen we weer verder wilden rijden
bleek de motor van Hans H het helemaal te hebben begeven. De
startmotor deed het wel maar de motor sloeg niet aan en wanneer
de sleutel uit het contact werd gehaald bleven alle lampen toch nog
op een laag pitje branden.
Van alles werd er geprobeerd, onnodige aansluitingen aan de accu
zoals voor een accu-druppellader, de handvat verwarming, want
die werd ook warm, enz. verwijderd maar niets hielp.
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Van alles werd er geprobeerd, onnodige aansluitingen aan de accu zoals
voor een accu-druppellader, de handvat verwarming, want die werd ook
warm, enz. verwijderd maar niets hielp.
Tot Hans zich herinnerde dat bij de montage van een nieuw achterband
de koffer verwijderd moest worden en deze aan de draad van het
mistachterlicht dat op deze koffer gemonteerd was, bleef hangen.
Na wat gerommel aan de draad van het mistachterlicht kon de motor
opeens weer gestart worden en konden we weer op weg. Omdat e.e.a.
de nodige tijd gekost had werd besloten om het laatste stuk van de route
maar via de kortste weg te rijden. Zo kwamen we omstreeks vijf uur weer
in Raalte waar op het terras van Bistro Zwakenberg nog even werd
nagepraat.
Frits ten Dam
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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 21 augustus 2018
En zaterdag 25 augustus 2018 de oldtimer toer rit.
U kunt zich opgeven voor:
Af zetten bij kruispunten. Inschrijving.
Parkeerwachters voor aankomst en vertrek
En hand en spandiensten.
Opgave bij voorzitter@ramraalte.nl.
Alvast hartelijk dank
Met vriendelijke groet, Henk van der Kolk
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Agenda
Do. 05-07 Avond toertocht

100 km.

Zo. 08-07 HSNRR, BBQ-rit

19:00 uur
9:00 uur

Za. 21 07 Zadelpijntocht
Do.02-08 Avondtoertocht

100 km.

19:00 uur.

Zo. 12-08 Lange zondagtoertocht
Di. 21-08 Stoppelhaene proefrrijden

19:00 uur

Za. 25-08 Stoppelhaene toertocht.
Do. 06-09 Avondtoertocht

100 km.

19:00 uur

07 t/m 09-09 September weekend.
Zo. 16-09 Blauwe bogentocht.
Zo. 23-09 Lange zondagtoertocht.

Kopie inleveren voor 15-08-2018
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