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Do. avondtoerrit 06-08-20
Voorrijder Anton Buis ( waarvoor dank )
Er is weer een avondtoer dus we gaan weer ...
Motor uit de schuur, pak aan, helm op, zonnebril op, handschoenen aan,
safety first... op de motor, benzinekraan open, contact aan, choken, 2
keer gas geven en dan starten...starten...starten..gvd wil hè niet
pakken..paar dingen checken..alles goed.. starten... starten JA hè dut !!!
Paar keer gas geven... waarschijnlijk vocht.. laatst gewassen
dus op
naar Raalte .. here we come !
Nog mooi op tijd op de domineeskamp om nog een paar RAM colletjes te
slijten en om 7 uur weer op pad ... 3 tel later slaat mijn american dream
wéér af om vervolgens weer niet aan te pakken... Maar verdomd hij doet
t toch weer dus op pad .. noord door links af rechts af richting Drenthe..
place to be van Anton.. die kent daar de weg als zijn eigen broekzak..
Alle kleine plaatsjes onder Hoogeveen hebben we gezien...
In zuidwolde een ijsstop ..waren we net op tijd voor de bingo die daar op t
terras nét begon.. beetje de boel de gek aan steken daar .. mooi
man haha..
Dus allemaal ff een ijsje of een peuk of allebei..
Toen die op waren gingen we weer verder door de broekzak van Anton..
geweldige rit om vervolgens weer mooi op tijd aan te schuiven op het
terras van zwakenberg waar ze ons niet hadden aan horen komen, dus ik
loop ff naar binnen om ons te melden. Raar zit Richard al aan de bar om
nog eventjes wat recht te zetten met Anton ... iets met binnensmonds en
pinda's....
Allemaal bedankt voor de gezelligheid...
Martin
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Ram zondag toertocht 16 augustus 2020
Alweer een prachtige dag om met de motor te toeren! En gelukkig niet te
warm deze keer ! De toertocht was uitgezet door Piet den Ambtman en
omdat de opkomst groot was, reden we in 2 groepen. Via vele fraaie
binnenwegen, kwamen we uit bij Paviljoen Nijstad vlak bij Hoogeveen.
Hier was een grote zandafgraving omgetoverd tot een recreatiemeer met
mooi zandstrand waar je vanaf het grote terras een mooi uitzicht op had.
De Koffie met gebak smaakte prima zodat we geruime tijd hier verbleven
om lekker bij te kletsen!
Na de pauze weer in 2 groepen verder om via binnenwegen, (wat zijn er
nog veel oude klinkerweggetjes) en een fraai stukje rondom Zwolle, weer
in Raalte uit te komen. Daar nog even gezellig na-kletsen op terras bij
Zwakenberg.
Piet bedankt voor het uitzetten en voorrijden en Tonny bedankt voor het
voorrijden van de 2e groep !
Frank Tielbeek.

uitrusten op terrasje,
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Of gewoon effe geduld hebben!

Of heen en weer!
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Ontwikkeling motorhelmen.
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2020 Honda CBR600RR Supersport onthuld:
194 kilo

121 PK,

In Japan heeft Honda de nieuwe 2020 CBR600RR Supersport nu volledig
gepresenteerd, inclusief alle technische gegevens. Motorisch is er een upgrade naar
121 PK (89 Kw) bij 14.000 toeren en 89 Kw bij 11.500 toeren, bij een opgegeven
gewicht van 194 kilo. Het toerental waar het hoogste vermogen wordt gegenereerd
is met 500 toeren gestegen. Hiervoor zijn er aanpassingen gedaan aan
nokkenassen, klepveren en krukas, terwijl nu ook grotere gaskleppen gebruikt
worden, de inlaatpoorten zijn aangepast, de koeling van de cilinderkop ander is en
de kleptiming is veranderd, waarbij er ook een nieuw uitlaatsysteem is gekomen.
Standaard is er nu ook een slipperclutch aanwezig.
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Nieuw adres:
Barkstraat 1
8102 GV Raalte
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Agenda
03-09-2020

Avond toertocht

100 km.

19.00 uur

04 t/m 07-09 2020 Sept. weekend IS VOLGEBOEKT.
20-09-2020 Ochtend toertocht

150 km.

09.30 uur

27-09-2020 Lange toertocht

350 km.

08.30 uur

11-10-2020 Afsluit toertocht

150 km.

10.00 uur

07-11-2020

Afsluitavond 9 info volgt nog)

( andere toertochten via de APP !! )
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