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Beste motorrijders van de RAM,

WE MOGEN WEER !!

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de eerste toertocht van dit jaar. Best wel
vreemd, de eerste rit van het jaar, en dat pas in juni 2020. Over de het Corona-virus
is intussen veel geschreven en ook de toer-app werd regelmatig bekeken en
beschreven.
De meesten van ons hebben individueel wat rondjes met hun motor gemaakt of hun
edel ros, een uitvoerige en langdurige onderhoudsbeurt gegeven. Mijn Panneke
stond al sinds februari 2020 in de startblokken, de tank afgevuld, olie en filters
ververst. Aangezien de beperkingen iedere maand verzwaard werden, heb ik de
motor verder uit elkaar gehaald en de voorvering schoongemaakt, de olie
vernieuwd, de keerringen vervangen en de luchtkamer verkleind. De beperkingen
duurden nog langer, dus werd ook de koelvloeistof, de remmerij en de verlichting
aangepakt. En vervolgens weer poetsen en nog eens poetsen, wachtende op de
eerste club-rit. Eindelijk kwam eind vorige week het verlossende bericht van ene
heer Mark Rutten: “de intelligente lock-down werd versoepeld en er mocht weer van
alles gedaan en geopend worden.” Vrij snel kwam via de app en de mail, dat het
bestuur van onze club had besloten en in overleg met de toercommissie, de RAMtoerkalender weer op te starten. Deze eerste toertocht, de avondtoertocht, zou
starten op donderdagavond 4 juni 2020.
Aangezien het de eerste toertocht van het jaar was en iedereen wel op één of
andere wijze geleden heeft onder het Corona-virus, werd er een grote opkomst
verwacht. Gelukkig werd ook hier rekening mee gehouden en had toerleider, Frits
ten Dam, heldere instructie gekregen hoe hier mee om te gaan. “Het is mogelijk dat
de toerleider, bij een zeer grote opkomst, de groep gaat splitsen in twee of meer
groepen en dan in verschillende richting rijden of vertrekken met tussenposes van
plusminus 10 minuten of meer.” Het was al weken mooi weer en regelmatig boven
de 20 graden. Dus met het vooruitzicht van een fijne tocht met de club, nog maar
eens gekeken of mijn plofke er echt wel netjes uitzag, en daarbij het laatste vliegenlijkje van de kuip gepoetst.
En toen veranderde het weer, van woensdag op donderdag daalde de temperatuur
zo’n 13 graden, de blauwe lucht werd donkergrijs en de wind werd hard en guur. De
boeren waren hier wel blij mee, na al die droogte had het land water nodig en veel
ook. En zo geschiedde het op de donderdagavond,…… de boeren kregen hun
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langverwachte water, het kwam met bakken uit de hemel, het droge land werd
doordrenkt. En toen ging onze toertocht van start,…… Ik had mijn regenpak (
allweather met gore-tex ) en de winterhandschoenen al aangedaan, maar had toch
de stille hoop dat het wel mee zou vallen. De weergoden ( nieuws, buienrader )
voorspelden anders, maar ja,…. Hoop mag je toch houden lijkt me. Ik liet me niet
door een beetje water tegenhouden, er is moeite gedaan om deze avondtocht te
organiseren en tevens de eerste club-rit van het seizoen. Dan moet er meer
gebeuren wil ik niet gaan rijden. Dus dikke kleren aan, Panneke gestart en naar het
tankstation gereden, want we beginnen met een volle tank. Een paar liter euro 98
erin, dus de E5, want de E10 gooi ik niet in m’n motor. Beetje opletten dat er geen
regenwater in de tank kwam, want ondertussen had de weervoorspelling gelijk en
was mijn hoop op een droge rit vervolgen.
Bij de Domineeskamp stond de rest van de RAM-club al te wachten in de
verfrissende en door de boeren lang verwachte regen. Ik telde 4 deelnemers en met
mij erbij kwamen we op een mooie 5 rijders uit. Met voorrijder en toerleider Frits
voorop begonnen we aan een schitterende tocht over kleine boerenweggetjes en
langs allerlei kleine gehuchtjes en buurtschappen. Ergens richting Achterhoek, alle
plaatsjes heb ik niet onthouden, maar zeker de moeite waard om nog eens te rijden.
Het tempo was aangepast aan de weersomstandigheden, stevig en sturen waar het
kon, rustig en voorzichtig waar het moest. Netjes en verantwoord. Aangezien het
erg lang droog was geweest, de bomen veel hars, bloesem enz. waren verloren, lag
er een laagje slib op de weg. Door de regen werd dat gemengd en ook het zand uit
de berm werd lichtelijk en spontaan over de weg uitgesmeerd. Het was bij elkaar
een uitdagende combinatie, de regen, de wind, schemer en een schuimend wegdek.
Maar zoals jullie al begrepen hebben, de 5 dappere rijders van de RAM sloegen
zich hier glansrijk doorheen en kwamen weer veilig en heel in Raalte aan. Zoals
altijd stond Zwakenberg weer voor ons klaar en onder het genot van een heerlijk
kopje koffie werd de eerste avondrit van het jaar besproken.
Moe, nat, maar voldaan keerde iedereen huiswaarts.
Tot de volgende keer.

Groeten André Hippe.
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De eerste (officiële) gezamenlijke toertocht !!

Een Pan met zijwieltjes!
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Duitse motorrijders gaan 4 juli demonstreren tegen motorverboden
18 JUNI 2020
MO T O R N IE U W S

Op diverse plekken in Duitsland zal door motorrijders op 4 juli 2020
gedemonstreerd worden tegen de in hun ogen willekeurige afsluitingen
van wegen voor motorfietsen en de aangekondigde nieuwe
geluidswetgeving voor motoren. Directe oorzaak is de recente beslissing
van de Duitse Bundesrat om wetgeving in te voeren die wegen makkelijk
afsluitbaar maken, waarbij gesproken wordt over een geluidsniveau van
80 dB, een extreem laag niveau wat voor de meeste (Europees
goedgekeurde) motoren gewoon niet haalbaar is. Dat geluid moet dan
gemeten worden in alle vormen van gebruik, wat Real Driving Sound
Emissions wordt genoemd. Het voorstel in de Bundesrat stuit
logischerwijs op veel verzet bij Duitse motorrijders, vooral ook omdat
Duitsland hiermee eigen regels verzint, die volledig voorbij gaan aan de
Europese homologatie-eisen en richtlijnen. Daarnaast zijn er recent
wegen alleen afgesloten voor alle motoren, wat aanvoelt als discriminatie
ten opzichte van alle andere weggebruikers.
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Rijverbod Oostenrijk
Dit rijverbod, dat voor het eerst in Oostenrijk in deze vorm werd
afgegeven, geldt op de gehele Hahntennjoch, Bschlaber, Lechtaler,
Berwang-Namloser en Tannheimerstrasse voor alle ‘enkelsporige
voertuigen’ met een geluidsniveau van meer dan 95 dB. Volgens de
bedenkers is het bedoeld om het geluid aanzienlijk te verminderen en
beschermen ze zo lokale bewoners en de gevoelige natuurlijke omgeving
tegen overmatig lawaai. 'Naast de reguliere controles door de politie gaan
de genomen maatregelen ook vergezeld van deskundig advies over de
gehele geldigheidsduur. Op basis van deze bevindingen zullen we na het
motorseizoen verdere actie ondernemen ”, zegt LHStv-in Felipe.
Tip: U kunt op de website van de de RDW controleren of uw eigen
motorfiets hieraan voldoet door het kenteken in te voeren en dan bij
"motor & milieu" te kijken bij punt U.1. Link: https://mtrn.ws/RDW
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Ram avondrit 18-06-20
De route was gemaakt door Peter Verkooijen.
Dit was zijn eerste route als nieuw lid van de Tourcommissie van de
RAM. Maar omdat hij vrijdag na de rit 5 dagen naar de Harz zou gaan
leek het hem niet verstandig om de avond ervoor nog te gaan voorrijden
en heeft hij in overleg met Henk van der Kolk mij gevraagd om voor te
rijden.
De route die ik van hem kreeg was wat aan de lange kant voor een
avondrit, zeker als je onderweg nog een stop wilt maken voor een ijsje of
zo iets. Daarom heb ik de route wat moeten inkorten en dat was jammer
genoeg net het mooiste gedeelte van de route door Peter “De bergen van
Twente” genoemd kwam hierdoor te vervallen.
Er stonden 16 motoren aan de start waarvan 1 met duopassagier. Het
weer was goed, niet te warm en wat bewolkt.
Omdat het een behoorlijk grote groep was zijn we met 2 voorrijders gaan
rijden. John ten Zijthof heeft de 2e groep voor gereden.
Vanuit Raalte ging het over bekende wegen via Mariënheem (de
woonplaats van Peter), Luttenberg en Vriezenveen (lang gerekte
bebouwing) richting mooie Twentse plaatsen zoals Geesteren,
Tubbergen, Vasse, en Reutum. Net na Reutum kreeg een van de BMWrijders pech, het leek of de koppeling het had opgegeven. Na de motor bij
een boerderij te hebben gestald koos de pechvogel er voor om bij een
andere BMW-rijder achterop verder te gaan. Hij zou de motor de
volgende dag weer ophalen.
We reden langs Fleringen en kwamen daar op een stuk van circuit van de
Motorraces van Tubbergen.
In Albergen hebben we nog even aangelegd voor een ijsje. We hadden
geluk want men wilde net gaan sluiten.
Na de stop reden we door Harbrinkhoek en Mariaparochie net langs de
rand nieuwbouw van Almelo over de Mooievrouwenweg naar Wierden.
Daarna door het mooie nieuwe centrum van Nijverdal en via Haarle
kwamen we omstreeks half 10 weer in Raalte bij Zwakenberg aan.
Groeten Frits ten Dam
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Verzamelen als vanouds !!
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TT-circuit Assen verliest 3,5 miljoen door niet doorgaan Dutch TT
MotoGP
16 JUNI 2020
MOTORSPORT
Het niet doorgaan van de 90e editie van de Dutch TT MotoGP-races op
het TT-circuit van van Assen levert het circuit een verlies van 3,5 miljoen
euro op. Opvallend bij dat cijfer is dat het organiseren van de MotoGPraces jaarlijks 6 tot 6,5 miljoen van de jaaromzet van 14 miljoen euro van
het circuit uitmaakt, wat zou betekenen dat het Dutch TT-raceweekend
normaliter wel een zeer ruime winstmarge heeft. Het circuit deed in de
winter nog een aantal zeer grote investeringen voor een nieuwe
asfaltlaag en digitale 'vlaggen', een systeem waarbij de rijders op de
baan niet alleen door de vlaggen van marshalls ingelicht worden over
acute zaken, maar ook door lichtgevende, gekleurde vlakken naast de
baan. Ook kwam er een nieuw starthuis, met een golvend dak in dezelfde
vorm als het dak van de hoofdtribune. In totaal werd er 3 miljoen euro
uitgegeven, iets wat dit jaar dus niet wordt terugverdiend.
Het circuit zelf zegt dat ze dat verlies aankunnen als er volgend jaar maar
weer gewoon met publiek geraced mag worden, anders moet er geld
geleend worden bij externe financiers, overheden of banken.
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Vraag van lezer Ruud Sleper:
Hij bezocht vroeger vele Motocross en wegrace wedstrijden, en hij vroeg zich
af of iemand weet waar in 1970 het Molenbelt circuit bij Heeten was. Er is wel
een molenbeltweg maar dat ligt meer bij Diepenveen,
Mail het antwoord naar: RuudSleper@gmail.com
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Begin dit jaar is Boshuizen Motor service verhuisd naar een groter pand.
Hierin is een grotere werkplaats, kantoor en een groot aanbod van
motoren waaronder veel occasions. Ook een grotere onderdelenshop en
ruim aanbod van kleding en koffers. Goede service en een ruime keus!

Net gekocht !! Frank Tielbeek
Positief nieuws: Nederlandse motormarkt groeit 7% in mei 2020
Waar de hele auto-branche het door de coronacrisis zéér zwaar heeft,
groeide de markt voor motorfietsen in mei 2020 maar liefst 6,94% ten
opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee onderscheidt de
motorfiets zich als individueel vervoermiddel, in tijden waarin openbaar
vervoer als onveilig wordt ervaren en de filedruk voor auto's naar
verwachting tot recordhoogte gaat stijgen.
In mei 2020 werden er 1772 nieuwe motorfietsen bij de RDW op
kenteken gezet, waar dit er in mei 2019 nog 1657 waren. Daarmee loopt
de markt de verliezen van maart en april deels weer in, in de eerste vijf
maanden in totaal nu 6982 motoren werden geregistreerd. Dit waren er
vorig jaar in die periode nog 7530, een daling dus van -7,28%. Ook nu
geldt weer: in vergelijking met de daling van meer dan 60% in de hele
mobiliteitsbranche, is de motorbranche uiterst positief gestemd.
1. Yamaha 2. Kawasaki 3. BMW. 4. Honda 5. KTM 6. Suzuki
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BMW Motorrad Rent A Ride: motorverhuur in Nederland en
België
26 JUNI 2020
Europa's grootste platform voor motorverhuur, Rent A Ride, blijft uitbreiden. Met Rent A
Ride biedt BMW Motorrad spontaan motorrijplezier via het
verhuurplatform http://www.rentaride.com/. Op het platform met vrijwel nieuwe
huurmotoren zijn de motoren individueel reserveerbaar. Het uitgebreid en internationaal
aanbod kan ook direct via de BMW Motorrad Connected app worden gereserveerd. Eind
dit jaar wordt de dienst ook beschikbaar in Nederland en België.
Het Rent A Ride platform wordt voortdurend uitgebreid in de bestaande markten in
Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk en Thailand. Later dit jaar zal
Rent A Ride ook beschikbaar zijn in de VS en vier andere Europese markten (Nederland,
België, Zwitserland, Tsjechië). Tegen eind 2020 zal Rent A Ride dus ook beschikbaar zijn
in Nederland en België.
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Agenda
. Do. 02-07-20 Avondrit

100 km. 19.00 uur Domineeskamp

. Zo. 12-07-20 Ochtendrit

150 km. 09.30 uur

. Do. 16-07-20 Avondrit

100 km. 19.00 uur

. Za. 25-07-20 Zadelpijnrit. 500 km. 07.00 uur
. Do. 06-08-20 Avondrit

100 km. 19.00 uur

. Zo. 16-08-20 Ochtendrit

150 km.

. Zo. 23-08-20 Ochtendrit

200 km. 09.30 uur

09.30 uur

. Za. 29-08-20 Waarschijnlijk GEEN Stoppelhaenerit !!
. Do. 03-09-20 Avondrit

100 km. 19.00 uur

. Vr. 04-09 t/m zo. 06-09 Septemberweekend 900 km. 08.00 uur
. Zo. 27-09-20 Ochtendrit

150 km.

09.30 uur

motorkamperen!
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