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Ram Meiweekend 24-25-26 - 2019
Bij terug komst vroeg Frits of ik iets wil schrijven over het weekend van de
Ram. Nou…. uuh ja. Maar ja, dan denk ik hebben wij nog iets bijzonders
mee gemaakt. Locatie hotel “Tannenhof Haiger” in Duitsland. Zoals
normaal vertrekken wij vanaf domineeskamp te Raalte. 4pers. uit Raalte
en 3pers. uit Heino. Wel een beetje weinig. Maar goed daar moet je het
mee doen. 8.50 vertrekken was mooi op tijd. De reis verliep op rolletjes.
Maar dan gebeurd er toch nog wel wat, Hans remde, maar tikt tegen
Emiel aan, de spiegel hing er bij aan van Hans zijn motor. Eerst zelf
proberen, maar dat lukte niet. Dus Tonny springt van zijn motor af en de
spiegel zit er weer aan. Daar aangekomen waren de kamers niet klaar.
Dan maar even in de zon en een gele rakker pakken. Voor de meeste
van ons geen straf. 19.00u eten, de tafel was gedekt voor 10pers. wij
maar wachten en nog eens wachten, Frits vroeg wanneer de soep werd
opgediend, wat bleek de bediening wachtte nog op de 3dames haha klein
misverstand. Jeroen had wel zijn 20 jarige vriendin mee, maar die eet
niet, maar zij zuipt alleen ☺. Jeroen zat er de hele tijd boven op. Gelukkig
maar dat het niet anders om was. Toen de soep opgediend was, ging de
rest in een stroomversnelling. Speciaal voor Jeroen aardappelen, daar
krijg je volgens Jeroen aardappel moeheid van. Haha.
Zaterdagmorgen ontbijt 0.800u het was een heel uitgebreid ontbijtbuffet.
Wij vertrokken om 9.15u om rit te maken van 258km. Frits had een
fotomoment bij Keltentor en nog één bij Schloss Witgenstein. Was een
mooie rit geen gekheid onderweg, alles was goed verlopen.
Bij het hotel aangekomen had Hans haast, want die wilde graag in de
sauna. Tonny ging even rusten op bed, dat is de leeftijd Tonny☺. Om
19.00u. gingen wij aan tafel om te eten. Daarna gingen er nog een paar
wandelen, en kwamen terug met de mededeling dat er in het dorp
allemaal oude tractoren waren. Hans heeft nog mooie foto’s gemaakt.
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Jeroen ging niet mee, want hij had alleen maar sloffen bij zich. Hij
vertelde dat hij daarom een nieuwe motor had gekocht, omdat hij dan
meer spullen mee kan nemen. Onzin natuurlijk hij had ook gewoon
grotere tassen kunnen kopen, haha grapje schatje. De bar die ging al om
22.00u dicht, maar geen nood er was een minibar.
Daar weet Hans meer van
Zondagmorgen, de dag van de terug reis. Eerst een heerlijk ontbijt,
volgens Frits moest je niet te veel eten, want de koffiestop daar hadden
ze heerlijk gebak. De eerste 170km toeren door Duitsland. Daarna de
snelweg op richting Raalte. Alles bij elkaar was het een geslaagd
weekend. Frits, bedank voor het regelen van het weekend top. En de rest
van de heren bedankt voor de gezelligheid.
Groet Els, op naar het septemberweekend.
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Hemelvaart toertocht 2019.
In alle vroegte ging m’n wekker. Eigen schuld haha, ik wou zelf graag
mee toeren.
Even spieken uit het raam, droog...dus mooi er uit en klaar maken voor
de lange tocht richting, en door Duitsland.
Aangekomen rond kwart voor 7 in de ochtend bij Domineeskamp, was ik
niet de enige, maar ook nog niet de laatste. In totaal zouden we
vertrekken met zijn achten.
07:00u, off we go.
Zo richting Holten, Goor, Boekelo, Usselo en Buurse bij Haarmühle de
grens over Duitsland in.
Daar in Haarmühle op een parkeerplaats ons zelf meegenomen ontbijt cq
koffie.
Haha, vol met m’n bakkus in beeld.
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Na de koffie weer door en via mooie binnendoor weggetjes richting
Ochtrup, via Wettringen, Neuenkirchen en Mesum, waar we op de
terugweg weer doorheen zullen komen, naar Emsdetten.
Daar weer allemaal mooie wegen en natuur. Van daaruit gelijk door
naar Ibbenbüren, alwaar we het Motorrad-Museum bezochten. De koffie
werd vers gezet en we lieten al het moois aan ons voorbij gaan.
Motoren van ongeveer bj. 1902 tot, jawel...een heuse GoldWing
GL1000 van bouwjaar 1977, hahaha
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Na de tank, en peuken pauze het vervolg.
Na het bezichtigen van al dit moois, er stonden er zelfs nog een aantal te
koop, gingen we verder naar Tecklenburg, Leden en Nartup-Hagen,
alwaar we een tankstop maakten. Helaas door storing in het hele dorp
(de beste man had gebeld met de bank o.i.d.) konden we niet pinnen, dus
alleen maar contant. Gelukkig was dit voor niemand een probleem.
Daarna weer een stukje verder het mooie Duitsland in naar Lienen.
Dat was het verste punt Duitsland in en toen via nog meer mooie
weggetjes weer terug via Kattenvenne en Lengerich zo langs het
Dortmund-Ems kanaal naar Riesenbeck en Mesum, waar we ook eerder
doorheen kwamen en de weg kruisden. Hier hielden we onze middagstop
om te gaan lunchen. Bij het Landgasthaus Eggert.
Beetje dure kaart volgens iedereen en met niet heel erg veel honger/trek
namen we allemaal een kindermenu met schnitzel en saus, patat en
rauwkost.

Pagina 9

Motorclub RAM Info Blad

Dan weer door via Burgsteinfurt en Wettringen (waar we dus ook al
eerder doorheen kwamen) zo richting Ohne, Bad Bentheim (waar
we omheen reden), bij De Lutte de grens weer over om via een hele
nieuwe nieuwbouwwijk gezien te hebben van Oldenzaal zo richting
Deurningen, Hengelo en Borne te rijden waar we de A35 opreden,
overgaand in de N35 zo weer richting Raalte.
We waren weer op tijd bij Zwakenberg waar we even een
afzakkertje namen en na te kletsen.
Ben Bril, bedankt voor de mooie tocht en het voorrijden.
Op mijn teller zijn er weer 354 mooie kilometers bijgekomen.
Op naar de volgende toer.
Lieve groet,
Robert Steenbergen
Pagina 10

Motorclub RAM Info Blad

Ontwikkeling motorhelmen.
De eerste pothelmen verschenen rond 1915, daarvoor droeg
men hooguit een muts of kap met bril.
De helmplicht: In de jaren zestig, toen gemotoriseerd verkeer binnen
bereik kwam van zo’n beetje de gehele bevolking, stortten we ons als
lemmingen in het verkeer. Het jaarlijkse aantal dodelijke
slachtoffers liep op tot rond de 3000 om in 1972 te pieken met
3264 doden (tegenwoordig schommelt dat aantal rond de 600).
Wat opvalt is dat de helmplicht voor motorrijders op weinig
weerstand stuitte. Op 18 februari 1971 kondigde premier Piet de
Jong aan dat motorrijders vanaf 1 juni 1972 een helm moeten
dragen. Vanaf 1954 de jethelm en vanaf 1968 de integraalhelm.
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Toertocht Free Wheels 09-06-19
Wegens de Pinkster Ribs en Blues party was de gebruikelijke
parkeerplaats bezet en vertrokken we vanaf de parkeerplaats voor Robby
Snacks. Met een kleine groep vertrokken we naar Heeten waar de
Freewheels motorclub een toertocht had uitgezet. Daar aangekomen
troffen we ook nog enkele oud RAM leden aan, die ook nog steeds
motorrijden. Met Frits ten Dam als onze voorrijder vertrokken we voor de
160 km. rit door Salland en Twente. Wat wel opviel, was dat er veel en
soms lange stukken klinkerwegen inzaten, waarbij een lang stuk van zeer
slechte kwaliteit, zodat de vering wel zwaar op de proef gesteld werd! Na
dit hobbelige stuk was er de koffiepauze in de buurt van Haaksbergen,
zodat we even stil konden zitten en genieten van koffie met prima gebak.
Daarna weer verder, om uiteindelijk weer in Heeten uit te komen. Daar
zat echter niemand meer waarbij we ons af konden melden! We zijn toen
naar Raalte gereden om bij Zwakenberg nog even bij te kletsen. Daar
heeft zich ook nog iemand als nieuw lid bij Frits aangemeld, omdat hij
gezamenlijk met ons de tocht had gereden.
Goed bezig Frits! En bedankt voor het voorrijden!
Groeten Frank Tielbeek.

Pagina 14

Motorclub RAM Info Blad
September weekend 2019
Beste RAM Leden,
Dit jaar is het Septemberweekend van vrijdag 6 t/m zondag 8 September.
Voorlopig zijn er 9 tweepersoons kamers gereserveerd bij “Hotel zum
Kloster” in Rohr (Thüringen). De aanrijroute naar Rohr is ongeveer 450
km. De hotelkosten voor dit weekend op basis van een tweepersoons
kamer zijn € 108,= p.p. en op basis van een éénpersoons kamer € 128,=
p.p., beiden inclusief halfpension.
Voor dit bedrag krijgen we 1x welkomstbier, 2x 2-gangen Bikermenu, 2x
Ontbijtbuffet, Bowlingpas en slaapplaats voor de motoren.
Wil je mee…..?
Geef je dan zo snel mogelijk op, maar uiterlijk op 11 augustus 2019
Graag jullie reactie uiterlijk op 11 augustus naar:
toercommissie@ramraalte.nl of geef je op tijdens een van onze
activiteiten, bij een van de TC leden.Als je een één persoons kamer wil,
bij aanmelding ook duidelijk vermelden.
Éénpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar.., wie het eerst komt, het
eerst maalt.
Meer informatie over het hotel kun je vinden op:
https://www.hotel-zum-kloster.de.
Vriendelijke Groet, Theo van Vilsteren. Toercommissie RAM Raalte
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Agenda
Zo. 14-07

Vakantierit (de Megafoon )

Za. 20-07

Zadelpijntocht

Do. 01-08

Avondtoertocht 100 km.

Zo. 11-08

Lange toertocht.

Di. 27-08

Stöppelhaene proefrijden.

Za. 31-08

Stöppelhaene toertocht

Do. 05-09

Avondtoertocht 100 km.

6+7+8-09

September weekend.

Zo. 15-09

Najaarsrit ( de Megafoon)

19.00 uur

19.00 uur

19.00 uur
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