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2020 September weekend Moezel
Vrijdagmorgen 4 september om 8.30 uur vertrokken we vanaf de
Domineeskamp voor een paar dagen langs de Moezel. Eerst bij
Deventer de snelweg op en dan in Limburg de grens over. Daar eerst
koffie met iets te eten erbij. Natuurlijk wel bestellen met een mondkapje
op, maar de meeste motorrijders hebben toch al een Buff/Kol om hun nek
en die kun je ook over je neus trekken! Er is wat verwarring bij het
bestellen maar uiteindelijk heeft iedereen wat te eten/drinken! Daarna de
tank weer volgooien en na een flink stuk Autobahn de binnenwegen op.
Enkele uurtjes later rijden we over de Hoch Mosel Brucke en dan draaien
we omlaag naar de Moezel.

Bouw 2011 – 2019. Hoogte 158 meter, 1702 meter lang, Bouwkosten
175 miljoen Euro.
Na wat zoeken, komen we bij ons hotel zur Grafschaft in Veldenz. Sinds
kort in het bezit van Madelon en Alex. Na de motoren in de schuur zetten
en de bagage naar de kamers brengen, snel naar het terras voor een
biertje of frisdrank. Daarna een prima maaltijd en een wandeling in het
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dorp en de wijngaarden. De 1e dag sluiten we af met nog wat drinken en
napraten en dan zoeken we onze kamers op. Dag 2 beginnen we met
een uitgebreid ontbijt en dan de motor weer op!!
Een lange toertocht,
waarbij we niet alleen langs de Moezel maar ook veel links en rechts de
heuvels op en af rijden, dus veel stuurwerk met af en toe
haarspeldbochten! Onderweg worden we gefilmd door André die een
camera voor of achter op de motor kan monteren. Door veel naar voren in
de groep te rijden, komen we allemaal in beeld! (hij heeft daar later een
mooi filmpje van gemaakt. André, PRACHTIG FILMPJE!

Overal langs de Moezel zie je overal wijnranken op de hellingen. De
streek staat daar al meer dan 2000 jaar om bekend! Natuurlijk stoppen
we onderweg voor Kaffee mit Kuchen ! ( eerst je mondkapje op, pas aan
tafel mag die weer af) Tijdens de tocht van vandaag raken we er een paar
kwijt maar na wat heen en weer bellen zijn we weer compleet!
Weer terug bij het hotel, worden de belevenissen van de dag weer
doorgenomen met een heerlijk biertje of fris! Na de maaltijd weer een
wandeling in het halfdonker, waarbij de druiven prima smaakten!! De
laatste dag na het ontbijt, alles weer op de motor pakken we beginnen
aan de terugreis.
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Oldtimer Porsche
Tijdens een tankstop zien we een fraai gerestaureerde Porsche. De
eigenaar laat ook het motorblok zien; zegt een Rammer; dat is een VW
kever blok! Nee zegt de eigenaar; dit is een Porsche blok! En later
hebben ze die voor VW-kevers gebruikt!
Eerst nog door het mooie Eifelgebied maar daarna door het grote
Industriegebied waar de steden allemaal aan elkaar gegroeid zijn. Je rijd
daar van stoplicht naar stoplicht dus dat gaat niet zo snel en goed
opletten! Eindelijk zijn we daar doorheen en dan weer een flink stuk
snelweg tot aan Gronau. Nog snel even tanken en dan nog een uurtje
rijden, waarna we tegen 18.00 uur bij Zwakenberg nog snel even een
drankje nuttigen! André bedankt voor het filmwerk, Ben Bril bedankt voor
de mooie routes!
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Richard gefeliciteerd !!
Na een mooi vrijgezellen-weekend met de RAM is Richard in het
huwelijksbootje gestapt.

Communiceren tijdens het rijden
Er zijn communicatie- headsets waarmee je met enkele mederijders kunt praten.
Handig om te overleggen, maar er kunnen maar een beperkt aantal rijders op 1
groep en dan zijn er ook nog meerdere verschillende systemen !!
Dominique Fleurbaaij besloot een oplossing te bedenken. Hij bedacht de app Helm
Chat 9 deze is gratis en beschikbaar voor Android en IOS. Het werkt met een
smartphone met een data-abonnement, een mobiel netwerk en een headset. Het
werkt als een open-source video gesprek. Een uur data verbruikt ca. 30 Mb aan
data. Kijk voor meer info op www helmchat.eu
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Wij wensen ieder een fijne Kerst en gezond 2021 !!
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BMW R1250 GS 2021

In 2021 is de BMW met zeer veel extra’s te koop! Het Comfort pakket
(Keyless Ride, handvatverwarming, verchroomde uitlaat; € 530,-),
Touring pakket (cruise control, navigatievoorbereiding, kofferhouders; €
724,-), Dynamic pakket (Dynamic ESA, rijmodi Pro -Dynamic, Dynamic
Pro, Enduro en Enduro Pro-, HSC Pro, DBC, MSR, up & down
quickshifter; € 1.435,-), RDC bandenspanningcontrole (€ 238,-), licht
pakket (€ 732,-) (bochtenverlichting, X-vormige dagrijverlichting, cruise
knipperverlichting, , irritante LED-verstralers (€ 376,-), Intelligent
Emergency eCall (€ 330,-) en een alarm (€ 238,-). Hierdoor komt de
totale prijs van onze testmotor op een zeer royale € 27.395,02.
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Middenklasse Motoren:
30 jaar geleden was het motto; Een zware is de ware !!
En zo koos je, als volgende motor, meestal een zwaardere. Nou zijn er
nog steeds zware toerbuffels te koop, maar er is ook een trend gaande
naar steeds meer middenklasse motoren waarmee het prima toeren is!
Was de middenklasse ooit tussen de 600 en 750 cc. met minder
vermogen dan de grote toerbuffels, tegenwoordig is er veel keus, van
600 tot 900 cc. met veel vermogen en veel All-road eigenschappen en
vele luxe extra’s mogelijk ! bij veel motoren kun je nu de zithoogte de
vering en ook de rij-modi instellen (sportief, rustig toeren of regen rijden)
ook handvat verwarming zadelverwarming verstralers enz.

Nieuw: 2021 Yamaha Tracer 9 adventure met 889 cc
motorblok
Op haar website heeft Yamaha al de nieuwe 2021 Yamaha Tracer 9
onthuld, als opvolger van de Tracer 900. De Tracer 9 krijgt het nieuwe
889 cc Euro5 motorblok, zoals dat ook al in de 2021 Yamaha MT-09 de
sportiefste Tracer 9 ooit !!
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Triumph Tiger 850 Sport 85 PK-82 NM

Honda NC 750X 69 NM

KTM adventure 790 en 890
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Nieuw adres:
Barkstraat 1
8102 GV Raalte
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Agenda
Helaas hebben we dit jaar geen afsluitavond wegens de Corona !
Ook een nieuwjaarsreceptie zit er voorlopig nog niet in !
Wanneer er weer meer mogelijk is, zullen we dit zo snel mogelijk
kenbaar maken !
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