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17-03-2019 Openingstoertocht
De eerste kilometers in 2019 in clubverband! Zoals het weerbericht
voorspeld had, was er wind, regen, maar ook zon dus van alles wat !
Nadat de echte bikkels hiervan hadden genoten, was de gezamenlijk
brunch bij Cafe d’Olde Wettering in Liederholthuis. Vanaf 12.00 uur
kwamen hier ook de andere Rammers aanschuiven voor de Brunch en
werden de belevenissen van de laatste tijd maar ook de motorplannen
voor dit jaar besproken. Dick Knopert zal voorlopig niet aan de
toertochten deelnemen wegens zijn knieoperatie maar hij werkt al hard
aan een spoedig herstel!
Iedereen tot ziens op de Lenterit 28 April !!

Categorie: Motorbranche 03 april 2019
Het eerste kwartaal is op een zeer positieve wijze afgesloten voor de
Nederlandse motorhandel, er werden ruim 21% meer nieuwe motoren
verkocht vergeleken met het eerste kwartaal van 2018. Van de merken
die in de top 10 staan zijn het alleen KTM (39 stuks) en Triumph (maar 3
stuks) die minder motoren hebben verkocht ten opzichte van het eerste
kwartaal van 2018. De best verkopende merken zijn BMW, Yamaha en
Kawasaki. Opvallend is dat zij een gat hebben geslagen met de rest van
de motorfabrikanten. De nummer drie (Kawasaki) heeft 261 meer
motoren verkocht dan de nummer vier (KTM) terwijl Kawasaki 103
motoren achter staat ten opzichte van BMW die met 731 de meeste
motoren heeft verkocht in Nederland. Ook in de occasionmarkt is er groei
te zien. Er zijn in het eerste kwartaal ruim 37.000 motoren van eigenaar
gewisseld en dat is meer dan 15% groei.
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Categorie: Motorsport
De internationale wegraces op de Varsselring in Hengelo, deze road
races op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2019. Ook krijgt de
succesvolle rijdersparade op vrijdagavond een vervolg.
Dé publiekstrekker; het Internationale Road Race Championship (IRRC)
ook BeNeLux Trophy (voorheen BeNeCup) naar de Varsselring,
waardoor er dit jaar weer vier Superbike en vier Supersport manches te
zien zijn. Daarnaast de ONK Zijspannen, de NK Classics-IHRO, de 2Stroke klasse en Camathias Cup. Nieuw dit jaar is de komst van de
SuperTwins, een populaire raceklasse in onder andere Duitsland en
België met tweecilindermotoren. Alle categorieën rijden twee wedstrijden
tijdens het Gelderse raceweekend. Bestel de tickets nu online:
Een zondagticket voor volwassenen kost 20 euro, maar je kan deze nu
ook online bestellen voor slechts 15 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang en jeugd van 12 tot 18 jaar betalen 10 euro aan de kassa.
De kosten voor een weekendkaart zijn 25 euro, maar deze kan je tot 5
mei via www.hamove.nl/tickets bestellen voor 20 euro. Wees er dus snel
bij en hopelijk tot ziens op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei op de
Varsselring.
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Beste Leden,
Zondagmiddag 7 Juli a.s. organiseren we weer een HSNRR
Aanvang, locatie en invulling van deze middag wordt op een later tijdstip
bekent gemaakt.
Kosten voor deelname aan deze middag zijn: € 10,00 voor leden en €
12,50 voor niet leden.
Opgave vóór 1 juli aan Els Boxebeld, elsboxebeld1@gmail.com.
We hopen je te mogen begroeten tijdens deze middag!
Met vriendelijke groet,
Bestuur RAM Raalte.
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Een motorrijder boekt voor komende zomer autoreis naar Engeland. De
reisagente zegt: "Wel opletten daar hè, u moet links rijden." 2 weken later
komt de motorrijder weer aan de balie. Hij helemaal in het gips. "Ik wil de
reis annuleren!" "Maar waarom?" vraagt de reisagente. "Nou, ik heb hier
geoefend met dat links rijden, maar dat bevalt me helemaal niet!"
Een motorijder krijgt een bekeuring omdat ie 170 km per uur rijdt. Zegt ie
tegen de agent dat kan niet want ik heb deze motor pas een half uur!
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Agenda 2019:
• Zo. 28-04-2019

RAM Lenterit. 150/225 km. vanaf 9:00 uur

• Do. 02-05-2019

Avondtoertocht 100 km. 19:00 uur

• Zo. 12-05-2019

Zondagtoertocht 150 km 9:30 uur

• Do. 16-05-2019

Avondtoertocht 100 km. 19:00 uur

• 24/25/26-05-2019 Meiweekend.
• Do. 30-05-2019

Hemelvaart 350 km. 7:00 uur

• Do. 06-06-2019

Avondtoertocht 100 km. 19:00 uur

• Zo. 09-06-2019

Pinkstertoertocht Free Wheels 200 km. 9:30 uur

• Zo. 16-06-2019

Ochtendrit 150 km. 9:30 uur
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