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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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Meiweekend 25 t/m 27 Mei 2018
Op een frisse vrijdagochtend vertrokken we om 09:00 uur vanaf de
Domineeskamp met bestemming Weserbergland. Ter hoogte van
Oldenzaal de grens over en met gezwinde spoed naar ons eerste koffie
en tankadres in Duitsland.
Daar werd weer eens bevestigd dat Mac Donalds sneller in patat bakken
is dan in koffie zetten, waarbij opvallend was dat een enkeling bij de koffie
al zin had in een Mac Chicken. Doorgereden richting Bielefeld waar voor
ons twaalven buiten al een tafel klaar stond. Na het middagmaal bleek
dat de motor van Emiel kennis gemaakt had met de bumper van een
Duitse auto. De betreffende Duitser was zo druk met telefoneren dat hij
ondanks piepende parkeersensoren niet meer op tijd kon remmen!
Gelukkig bleek de schade mee te vallen, en konden we na lang wachten
op de Polizei en nogmaals vele excuses van betreffende Duitser onze
weg vervolgen.
Rond 18 uur die avond
kwamen we iets later dan
gepland dan toch aan bij
ons overnachtingsadres
Gasthaus Zur Fahre. Na
het avondeten de gehele
avond lekker buiten
gezeten onder het genot
van een aantal biertje en
de mooie verhalen van
vooral Dick Knopert.
De volgende ochtend vetrokken we voor een heerlijke bochtige route
richting de Köterberg voor een koffiestop bovenop de berg, om daar te
genieten van een bak koffie en een prachtig uitzicht.
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Verder de hele dag genoten van het (warme) weer en het schitterende
afwisselende landschap, goede wegen en weinig tot geen split of grind.
Aan het eind van deze route was er voor de liefhebbers nog een korte
wandeltocht naar de Hannoverschen Klippen, schijnt heel mooi te zijn
maar daar was het mij veel te warm voor.
De derde dag werden de motoren weer bepakt voor de terugweg. Het
afrekenen valt mij altijd mee in Duitsland na zo’n weekend, dergelijke
overnachtingen met eten en drinken zouden in Nederland veel meer
gekost hebben.
Wederom een stralende dag, de koffiepauze nu in een gemoedelijk Duits
koffietentje met voor de liefhebbers natuurlijk gebak. Weer verder via een
prachtige route richting Ahaus en rond de middag weer heerlijk geluncht
bij een Gasthaus, voor de meesten Cola met Strammer Max.
Na een tankstop bij Ahaus verder over de snelweg richting Raalte en tot
slot dit prachtige weekend gezamenlijk afgesloten bij Zwakenberg.
Met dank aan Frits ten Dam als voorrijden en reisleider, vrijwel foutloos
gereden en super strak geregeld. Bedankt voor de gezelligheid allen en
graag tot een volgende keer.
Groet Coen Bosch.
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Stöppelhaene Toertocht 25-08-2018
Het weerbericht voor de 25e Augustus was met veel regen in de ochtend.
Een uur voor de start was het toch even redelijk droog, zodat er nog een
aantal motorijders op het laatste moment bijkwamen. Eerst nog even een
bakkie koffie en toen op pad. Met een aantal voor, tussen en achterrijders van ons erbij, was het toch nog een redelijke groep die de 100
kilometer toertocht reed. De pauze werd gehouden op de dagcamping op
de Holterberg en gelijktijdig met de Oldtimer-auto’s zodat het bij elkaar
toch nog een grote groep was. De Stöppelhaene organisatie had daar
drinken en broodjes warme worst geregeld die bij iedereen goed in de
smaak vielen. Net toen iedereen zich opstelde om te vertrekken, kwam er
een flinke bui over zodat we even moesten schuilen onder de bomen.
Ook in de 2e helft van de rit bleef het niet helemaal droog, maar
uiteindelijk kwam iedereen toch weer veilig bij de Leeren Lampe aan waar
we ons weer op konden warmen met warme soep.
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Avondrit 6 september 2018
De laatste avondrit van het jaar en het weer leek niet al te best.
En de dag erna zouden meerdere Rammer’s vertrekken voor het
September-weekend. Dick K. zou voorrijden en kon 8 deelnemers
noteren. Tot het vertrek was het nog droog maar toch trokken de meeste
rijders regenkleding aan want het begon al aardig donker te worden.
We vertrokken richting Heino via de Stobbenbroekerweg en via de
Bendijksweg, waar het ouderlijk huis van Dick K. staat, reden we via de
Vlaminckhorstweg en langs de Witte Gans achter Hoonhorst langs
richting de Ganzenpan en vandaar via de Molenhoekweg richting
Wijthmen.
Het was inmiddels lichtjes beginnen te regenen en Dick K. ging wat
rustiger rijden. Ik dacht dat hij bang was dat het door de regen wat glad
geworden was. Net voor Wijthmen stopte hij echter en stapte van de
motor, hij had een lekke band en hij wilde morgen nog mee voor het
September-weekend dus wat nu. Zijn motorgarage Twin Performence uit
Ommen zou wel dicht zijn want ze namen de telefoon niet op. Dan maar
de ANWB wegenwacht bellen maar die namen de telefoon niet op. Dan
maar via de app proberen want die had hij ook op zijn telefoon staan
maar nog nooit gebruikt dus alle gegevens moesten eerst nog ingevuld
worden. De app werkte daarna prima, de locatie waar we stonden kwam
direct in beeld en Dick kreeg bericht dat er binnen een uur iemand zou
komen.
Omdat wij verder niets meer konden doen hebben we de rit maar
vervolgd. Dick had de route doorgegeven dus iedereen met een gps had
de route. Ik heb de route daarna voorgereden.
Via Berkum reden we naar Hasselt en daar troffen we flinke
wegopbrekingen. Daarom werd besloten om maar over de grote weg
richting Zwolle te rijden want het werd inmiddels al wat donkerder. Bij
Westenholte reed ik verkeerd en raakte ik van de route af en raakte ik
verstrikt in de straten van Westenholte. Dan maar “Thuis” intoetsen op de
navigatie maar helaas, dit had ik blijkbaar een keer gewist. Tonny W. had
“Thuis” wel in zijn GPS staan dus hij reed vanaf Westenholte voorop.
Via Laag Zuthem, Lierderholthuis en de Elshof bereikten we Raalte weer.
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Bij Bar-Bistro Zwakenberg, ons stamcafé, hadden ze de buitenopenhaard en de terrasverwarming al aan gedaan zodat we lekker op het
terras een consumptie konden nuttigen en nog even napraten.
Ook Dick K. nog even geappt hoe het gegaan was met zijn lekke band
maar geen reactie gekregen.
Thuisgekomen Dick maar even gebeld. Dick zat bij Henk vdK in de auto
en was onderweg naar huis. Er was na een uur nog niemand van de
ANWB op de pech-locatie verschenen. Daarom heeft contact opgenomen
met Kalsbeek Motoren uit Zwolle want die had koopavond. Bij Kalsbeek
waren ze bereid zijn motor op te halen en de volgende morgen de band
te repareren en dan kon hij alsnog vertrekken naar het “Septemberweekend”.
Maar dat was nog niet alle pech die Dick die avond had. Tijdens het
telefoongesprek realiseerde hij zich ineens dat hij de huissleutel aan de
motorsleutels had gedaan en die lagen bij Kalsbeek. En die waren
inmiddels gesloten en geen van zijn buren had een sleutels van zijn huis,
alleen zijn dochter maar die woonde niet in Heino. Dus eerst maar eens
geprobeerd om te kijken of er toevallig nog een raam open stond
waardoor ze naar binnen konden. Uiteindelijk werden ze gered door een
buurman die bij de woningbouwvereniging werkte en dit soort zaken wel
eens eerder bij de hand had gehad.
Zo kon Dick de nacht nog rustig in zijn eigen bed doorbrengen en Henk
vdK zou hem de volgende mogen weer naar Kalsbeek brengen. Hoe het
verder is gegaan zullen we later wel horen (Verslag van Frits tD)
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Ook op lage snelheden kans op gehoorbeschadiging.
Waar de ene motorrijder rustig door het landschap cruiset, probeert de
ander zijn snelheidsrecord te verbreken op het circuit. En terwijl
motorrijder A een goed windscherm en integraalhelm heeft, rijdt B met
een open helm of op een naked bike. Kortom, de ene motorrijder is de
andere niet. Maar welk type motorrijder je ook bent, het beschermen van
je gehoor is belangrijk. Het geluid van de motor is niet zozeer het
probleem, maar het keiharde geruis van de wind. Het geluid is zelfs op
lage snelheden zo hard dat het gehoorschade en oververmoeidheid
veroorzaakt.
Bij een snelheid van 120 kilometer per uur is het volume van windruis
onder de helm gemiddeld 98 dB. Dit betekent dat je al na 7 minuten
blijvende gehoorschade kunt oplopen. Bovendien raak je eerder
vermoeid, waardoor je minder geconcentreerd deelneemt aan het
verkeer. Oordoppen dempen het schadelijke geluid, zonder een
afgesloten gevoel te geven.

Snelheid / Geluid van windruis onder de helm / Max. tijd zonder risico op
gehoorbeschadiging
100 km/uur / 94 dB / 15 minuten
120 km/uur / 98 dB / 7 minuten
140 km/uur / 102 dB / 3 minuten
160 km/uur / 106 dB / 90 seconden
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De nieuwe BMW R 1250 GS en BMW R 1250 RT, dé reis- en
toermotor, worden voorzien van nieuwe motortechnologie. De verder
ontwikkelde boxer met BMW ShiftCam technologie biedt meer vermogen
over het gehele toerenbereik, lagere emissies, een lager
brandstofverbruik en soepeler én verfijnd rijgenot. De nieuwe BMW R
1250 GS en BMW R 1250 RT staan eind 2018 in de BMW Motorrad
showrooms met consumentenprijzen vanaf respectievelijk € 19.794,- en €
21.434,-. Uiteraard zijn beide voorzien van 3 jaar garantie.
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Ramweekend 7-8-9 september 2018
Het begon vrijdagmorgen niet zo mooi regen en nog eens regen. Met
regenpak aan richting domineeskamp. Half 9 vertrekken iedereen
aanwezig. maar waar is Dick. Och och wat een pech hij had donderdag
met het voorrijden een lekke band.(dat was maar 21km Dick.) Hij stond bij
een motorzaak in Zwolle en zou op eigen gelegenheid naar Oberweis
rijden. Wat een pech Dick de kilometers tellen dan niet mee. +/- -360 km
(Alleen in club verband)
Dan vertrekken met als voor rijder Ben Bril. De eerste km op de
autobaan richting Venlo. Koffiedrinken en ja daar kwam het volgende.
Piet had geen portemonnee mee. Dus geen geld en geen rijbewijs en
geen id kaart. .…..…… Light versie. Ooh dat wordt nog wat. Geen nood
geld geleend. Maar waar moet het geld in, nou Tonny zou het geld
bewaren. Ook weer opgelost. Maar Piet had wel zijn telefoon en kleren
mee. Weer op pad richting Oberweis. Bij de 1na laatste benzinepomp,
starten en dan nog nog een paar km. Martin niks starten en wegwezen.
Nou de motor wilde niet starten. Nou dan maar drukken, en ja hoor de
motor doet het. Bij aankomst in Oberweis, wie is er al, Dick. hij had de
motor mooi onder het afdak geplaatst. Dick hoe is het, nee niet zo goed ik
voel mijn niet fit. Vroeg naar bed, en de volgende morgen ging het wel
wat beter. (Misschien spanning stress dat hij de km niet krijgt weg 1
plek.) 
Nou nu Martin nog. Eerst een motor zaak bellen, en ja daar konden zij
zaterdag morgen terecht. Een nieuwe 2 handse accu. Samen met Bertus
er na toe. Maar eerst de motor aan de praat krijgen. Geen probleem
Bertus had een apparaat bij zich, starten lopen nee tuurlijk niet het
apparaatje kon het bijna niet aan het begon aardig heet te worden. Maar
het lukte toch, op weg naar de motorzaak 3km verder.
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Bij de koffiestop koffie met een flinke wafel met kersen en slagroom.
Koffie op, wij stonden klaar en wat denk je, komen Martin en Bertus aan
gescheurd. Martin de motor uitgezet, maar zij willen geen koffie drinken,
dus samen op pad. Starten lopen Martin echt niet zo dood al een pier.
(misschien toch de oude accu er in gezet heren???) nou dat gaat mooi,
zadel er af Tonny iets schoon gemaakt, en wat denk je starten lopen.
Goed gedaan Tonny !!

Maar ja bij alle stops deed de motor het niet, maar niet getreurd, Martin
had al zijn vrienden bij zich, die hebben het hele weekend de motor
gedrukt. Dick doe jij het maar niet meer. Zaterdagavond in de kroeg was
heel gezellig ( Bertus mooi filmpje) tot dat er een ander man de bestelling
op nam. Een Duitse man Turk nee geen Ronald. Hij was onvriendelijk en
zocht ruzie dat is hem niet gelukt. (Verstandige Ram leden!) Lekker
gereden, ontbeten en het avond eten was achter het hotel op een
camping. Lekker 3 gangen menu! Vrijdagmiddag, zaterdag en zondag
prachtig weer gehad. O’ja Ben had een app aangemaakt die zou hij na
het weekend verwijderen. Dat is al gebeurt. In de app kwam: Martin zegt:
ik heb genoten en alle drukkers natuurlijk nogmaals bedankt.
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Ben bedankt voor het organiseren van het weekend het was super
gezellig, ook namens ons was een mooie weekend. Ben zegt: graag
gedaan ik vond het ook heel gezellig en heb weer volop genoten! Dick
zegt: ik sluit mij bij alle voorganger aan een geweldig weekend. Ondanks
mijn aanloop daar naar toe. Ik had het niet willen missen Ben en alle
anderen bedankt.
Ik sluit af met de woorden van Bertus, alles verliep echt in
gemoedelijkheid.
Piet zegt: als laatste sluit ik de rij van dankbetuigingen. Iedereen bedankt
vooral de voorrijder, mijn financier en mijn toeziend voogd.
Heren bedankt voor het gezellig weekend. Ik had het ook niet willen
missen.
Lieve groet Els
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Categorie: Motornieuws 18 september 2018
Nadat afgelopen zondag Jeffrey Herlings wereldkampioen is geworden in
de MXGP, komt KTM met een replica van zijn winnende motorfiets: de
KTM 450 SX-F Herlings. Vandaag is het model gepresenteerd tijdens een
mediamoment in Valkenswaard. De speciale editie zal in gelimiteerde
oplage beschikbaar zijn vanaf januari 2019. Voor de Europese markt zijn
300 stuks gereserveerd, hoeveel er hiervan naar Nederland komen is niet
bekend. Herlings zelf gaf aan dat deze motor heel speciaal voor hem is
en vertelde er het volgende over: "Het is een geweldig jaar voor ons
geweest met fantastische resultaten en ondanks de blessure ben ik in
staat geweest om sterk terug te komen en het kampioenschap te winnen.
Om het voor eigen publiek te doen was indrukwekkend. Het is een eer
dat er een motor is uitgekomen als replica van mijn wedstrijdmotor. Ik
hoop dat de mensen die hem kopen hem echt mooi vinden".

Pagina 17

Motorclub RAM Info Blad
Standaard zal de motor "maar" vier versnellingen hebben en tevens
voorzien worden van een Akrapovič uitlaatdemper, Selle Dalla Valle
zadel, Factory startsysteem op de voorvork, Factory kroonplaat,
skidplate, Factory wielen met geanodiseerde naven, een beschermkap
voor de voorrem en een oranje achter-kettingwiel. Daarnaast zal de KTM
uiteraard de kleurstelling van de motor van Jeffrey Herlings hebben, met
natuurlijk aan de voorkant nummer 1.
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Agenda
Zo. 23-09 Lange zondagtoertocht. 300 km.

8.30 uur

Za. 06-10 Zonneschijntocht
Zo. 14-10 Afsluitingstoertocht.
Za. 03-11 Afsluitingsavond.

Kopie inleveren voor 20-10-2018
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