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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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Lange toertocht 23 sept.2018
Zondag 23 september stond de lange toertocht gepland, het weer leek de
eerste uren goed volgens buienradar, vlak voor vertrek belde Dick
Knopert Tonny op met de kreet
“kan mijn motor niet starten,
alarmprobleem”. In haastige
spoed Tonny naar Heino.., wel
een stuk sneller dan de ANWB.
Nadat Tonny het klusje had
geklaard ging ik richting Hartholt
en Tonny richting Raalte om te
kijken of de rest er al aan
kwam. Henk v.d. Kolk had de route
iets aangepast, ik kwam ongeveer
gelijk aan bij Hartholt maar nu was
Tonny er niet. Wat ik later heb
begrepen werd Tonny aangesproken
door de Politie met de vraag wat hij
daar stond te doen, waarop Tonny
waarschijnlijk de situatie heeft
uitgelegd. Eindelijk konden wij
vertrekken met z’n 7, waarvan een vrouw,
kan haast niet anders dat moet Els zijn, ja
dus. Via Zwolle de N50 de N.O polder in
richting Emmeloord, langs het Ketelmeer
naar onze koffiestop in Lemmer.
Na de koffiepauze konden we gelijk onze
regenkleding aantrekken, het zou die dag
ook niet meer droog worden bleek later..,
jammer van de route want die was echt
prachtig dankzij Henk v.d. Kolk. De route ging verder over
slingerweggetjes in Friesland, veel kleine plaatsjes te veel om op te
noemen. Na al die kleine bochtige weggetjes werd het zachtjesaan tijd
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voor de inwendige mens, dat ging dus ook gebeuren en wel in Akkrum,
bij het bruine café “Kromme Knilles” (zie foto). Nadat iedereen lekker had
gegeten werd de route hervat.., of toch niet.., nee dus! In de achterband
van Berry zijn motor te weinig lucht, en ik had ook begrepen dat hij hier
zou afhaken.
Maar om verder te rijden en hem daar zo achter te laten dat kennen ze
niet bij RAM RAALTE. En jawel hoor, de mobiele Ram monteur Tonny
had het heuvel al snel gevonden, een korreltje zand was de boosdoener,
daardoor bleef het ventiel op de verkeerde manier vastzitten. Gelukkig
was hier vlakbij een tankstation, er moest toch zo wie zo door enkelen
getankt worden o.a. door mijzelf. Berry kon z’n achterband weer van
voldoende lucht voorzien en wij vervolgden onze route. We kwamen door
het Nationaal Park Drents Fries Woud. Via Koekangerveld en Koekange
reden wij richting huiswaarts, we zijn nog een poosje gestopt en hebben
samen overlegd dat we vanaf hier maar richting huis gingen. En hierbij
komt gelijk een einde aan mijn verslag, nogmaals jammer van het weer,
de tocht was zeer de moeite waard en daarvoor mijn dank aan Henk en
verder alle andere mede toerders.
Groet, Dick Knopert.
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Zonneschijntocht 06-10-2018
De op zaterdag 6 oktober verreden Zonneschijntocht is weer als een
zonnetje verlopen, dank zij de inzet van de Ram motorrijders. Zij hebben
zich ingezet voor begeleiding en aanwijzingen geven van de route die
was uitgezet door Frits ten Dam.
De route van 40 Km ging richting Haarle, Nieuw Heeten, Dijkerhoek,
Okkenbroek, Heeten en terug over het mooie Schoonheten naar Raalte.
Voor ons als Ram motorrijders werden er op de kruispunten en afslagen
aanwijzingen gegeven
voor de ongeveer 50 a
60 voertuigen die het
vervoer verzorgden
voor ouderen uit de
gemeente Raalte, om
hen een mooie middag
te bezorgen door de
omgeving. Na aankomst
in Raalte bij de “Leeren
Lampe” werden ze
opgewacht door gezang
van de Raalte Jongs, voor ons stond koffie met een heerlijke lekkernij
klaar.
Na de koffie zijn wij nog een prachtige route gaan rijden met een lengte
van 80 Kilometer richting Lochem. Doordat wij toch langs “Café
Restaurant de Wippert” kwamen hebben wij daar even een korte pauze
gehouden, waar de gehaktballen gretig werden genuttigd.
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Tijdens ons terras bezoek werden wij er op gewezen door een klant van
“de Wippert” dat er een motor stond met de lichten nog aan…., tja..., en
wanneer je dan weer wilt vertrekken en hij niet meer start….! Nu is het
aandrukkenstond met de lichten nog aan…., tja..., en wanneer je dan
weer wilt vertrekken en hij niet meer start….!
Nu is het aandrukken van dit type motoren ons, binnen de Ram, niet
vreemd…! John en Henk namen dit keer, met Dick op de motor de inzet,
om het vertrouwde HD geluid weer uit de uitlaten te laten brommen. De
route werd vervolgt en aangekomen binnen de gemeentelijke borden van
Raalte, kon een ieder zijn eigen weg vervolgen naar huis, na een
prachtige Oktober zaterdag.
Henk.

EFFE DRUKKE….!!
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AFSLUITTOERTOCHT 14-10-2018
De laatste toertocht al alweer met prima weersomstandigheden! Dat
zorgde voor en groot aantal rijders die allemaal nog even van het mooie
weer wouden genieten. De route ging grotendeels door Twente waarbij
het overal erg druk was met mensen die nog even van de zon wouden
genieten. Natuurlijk werd er ook nog gestopt voor koffie met gebak.
Daarna weer verder rijden en terug naar Raalte. Enkelen gingen daar nog
wat drinken maar de echte afsluiter van deze laatste tocht was het
snerteten om 16.00 uur. Dat was weer prima geregeld door Zwakenberg!
Het smaakte uitstekend en met wat drankjes erbij was het nog gezellig
napraten over de toertochten van het afgelopen jaar.
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Afsluitingstoer 14-10-2018
Dus afsluitingstoer van alles wat ik heb meegemaakt met de RAM.
Mooie tijden, niet te vergeten, ik heb mij altijd geweldig vermaakt. Met de
prachtige ritten, weekenden en niet te vergeten 25 jaar Alpentoeren, waar
ik zelf 21 jaar van heb mogen organiseren en voorrijden.
Door enkele voorvallen in de laatste jaren, kan ik mij niet meer zo goed
thuis voelen binnen de groep.
Dus het besluit genomen, met pijn in mijn hart, afscheid te nemen van de
RAM.
Maar motorrijden blijft bij mij nog steeds mijn passie.
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke en gezellige tijden.
Groetjes, Ben Knopert
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Ram feestavond 3 november 2018.
De jaarlijkse feestavond waarmee het jaar werd afgesloten was deze keer
bij de schietvereniging De Treffers in Heino. Het ligt een beetje afgelegen
maar gelukkig stond Henk v.d. Kolk ons op te wachten. De door hem
beloofde wandeling door de kou was niet zo lang, na 150 meter waren
we al gearriveerd.
De schietvereniging heeft daar een gezellig clubhuis waar we die avond
te gast waren. We gingen daar schieten met de luchtbuks , eerst uitleg
en dan proefschieten! Nou, dat vereist concentratie anders raak je de
kaart niet eens! daarna 2 keer 5 schoten, Nadat na afloop de
geschoten punten geteld waren, bleek dat Nanny bij de dames en Jeroen
Reinders bij de heren gewonnen hadden. Dick was weer de Rammer
van het jaar geworden, waardoor hij de grote motor-trofee mocht houden.
Bij de dames had Els de meeste punten verzameld maar ook voor
meehelpen bij de inschrijving van de Stoppelhaene werden punten
toegekend.Natuurlijk werden de laatste motornieuwtjes uitgewisseld en
enkelen hebben plannen om een andere motor te kopen. Ook hebben we
nog gezongen voor Tonny W. omdat hij weer 1 jaartje ouder was
geworden.
De hapjes waren weer prima verzorgd ( dank je wel Els!) en ruim
voldoende!
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Agenda 2019:
• Zo 06-01-2019

Nieuwjaarsreceptie

• Do 07-03-2019

Jaarvergadering, 20:00 uur

• Zo 17-03-2019

Openingstoertocht, 10:00 uur, 150 km.
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