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Mededeling redactie:
In de vorige uitgave hebben wij jullie allemaal opgeroepen om van de
mooie routes die we rijden korte verslagen te maken.
Daar wordt gehoor aan gegeven en dat geeft de burger moed! Ga hier
dan ook vooral mee door!
Voornemens is om dit blad minstens ieder kwartaal uit te brengen maar
wat zouden er naast de route verslagen nog meer in kunnen staan?
Wij roepen jullie RAMMERS op om met ideeën te komen over de invulling
van dit blad. Mail ons of app ons en wij proberen er dan wat vorm aan te
geven.
Laten we samen zorg dragen dat het infoblad een bestaansrecht heeft en
ook nog eens leuk om te lezen is.
De redactie
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Hemelvaart 1 (die van Martin)
Woensdagavond de Harley afgetankt
voor Hemelvaart. We konden
uitslapen 😃 9.30 vertrekken op de
Domineeskamp..John ten Zijthof had
een mooie route.. en dát had ie !!!

Via Schoon-Heeten richting laren zo
de achterhoek in .. mooi droog weer
en een zonnetje.. via het pontje
kwamen we in Huissen. Toen richting
de dijkjes achter Arnhem en zo weer
de Betuwe door. Opheusden heb ik
gezien en nog wel meer plaatsjes
natuurlijk het was druk met fietsers en wandelaars ook op de terrassen
was het vol .
Bij ‘t Veerhuis hebben we wat gegeten en gedronken. Ook heb ik als
Dafmaf (eentje voor de van Dale “red.” nog een paar pareltjes gezien. Een 55
een Daf pony een 126 1 tonner en nog een Daf busje !
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Daf 55 staat op de een Daf pony

alle heren en dame 😉

Maar goed ik dwaal af..(IDD red.) via de Betuwe
richting de Biblebelt en nóg een pontje over !
Ook de Veluwe is altijd geweldig alleen is
tanken dan soms lastig. Ook daar alle hotspots
wel gehad om vervolgens via Deventer weer
richting huis te gaan. Al met al een super
geslaagde dag met vooral dank aan John en
Groet, Martin
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Hemelvaart 2 (die van Gerard)
Zondagmorgen 13-05-2021

Eerst even tanken, dus op tijd van huis en mooi op tijd op de
Domineeskamp. John stond al klaar met ingeladen route, uitgezet met
Kurviger. Het is licht bewolkt en voor de middag was er regen voorspeld
ten zuiden van de A-1.
Strak om 09.30 uur vertrek voor de Hemelvaartstoertocht 2021 met een
15-tal liefhebbers, inclusief kennis van Anton. Vanaf het terrein richting
kanaal, het industrieterrein, Wechelerweg naar Schoonheeten.
Het is nog een beetje fris maar de verwachtingen qua temperatuur zijn
goed. Links en rechts in het Sallandse overal ontluikend groen aan de
bomen en fris gras in de weilanden. De eerste snit ligt hier en daar al
klaar of komt je tegemoet in de silagewagen. Langs de weg veel bloeiend
spul. Een prachtig gezicht.
Verder richting Holten, de provinciale grens over de Achterhoek in. Na
een uurtje komt de zon er steeds meer door. Een stop stond gepland bij
Hoog Keppel direct na de brug over de Oude IJssel. “Mooie locatie”
Tot dan toe prachtige smalle bochtige weggetjes, velen niet onbekend.
Het was nog rustig op de weg. Hier en daar wat fietsende en rustende
dauwtrapppers.
Na een bakje koffie verder richting Wehl –
Duiven en met het Looveer de Nederrijn
over naar Huissen. Inmiddels is het
drukker geworden. Fietsers, auto’s en
uiteraard motoren. Onderlangs Arnhem
over de dijk langs richting de Betuwe.
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Omstreeks 13.00 uur bij ’t Veerhuis, stop voor de lunch. De locatie was
er prima op ingericht...veel plek maar, naar huidige maatstaven, ook veel
mensen.
Gelukkig nog plaats voor ons. Goed
dat John vooraf even had gebeld. De
zon is nu volledig doorgebroken en
het werd zowaar zelfs warm. Na een
goede lunch de route vervolgend via
het veer Opheusden-Wageningen
weer de Neder-Rijn over, klein stukje
door de provincie Utrecht om af te
buigen richting Barneveld.

Ondertussen tweemaal de Betuwelijn overgestoken. Op een kruising in
de buurt van Wekerom werden wij door de politie teruggestuurd. De
kruising was afgezet vanwege een verkeersongeluk. John loste dit prima
op.
Pagina 10

Motorclub RAM Info Blad

De route was dermate lang dat zelfs een tweede tankstop, nu in
Wekerom, noodzakelijk, was. Vervolgens richting Garderen, de Veluwe
over om uit te komen op de IJsseldijk bij Terwolde.
In Deventer langs de Welle, waar op de IJsselkade het kampioenschap
van GA gevierd werd. Een klein festivalletje, zag er gezellig uit. Inmiddels
is de groep opgesplitst in tweeën.
Piet nam de kop bij groep twee. Via Diepenveen binnendoor De Eikelhof
over naar Raalte naar Zwakenberg. Laatste stuk weg was nat, het leek
behoorlijk geregend te hebben.
Wij hebben dus geluk gehad. Groep “1” bleek er nog niet te zijn.
Nogmaals een tankstop gehad. Nog even nababbelen en snel een
drankje want ..om 18.00 is het Schluß.*
John bedankt voor het uitzetten en voorrijden.
Allemaal bedankt voor de gezelligheid, Gerard
*einde in het Duits (red.)
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Zondag 23 Mei (door: Richard Ardesch)
Pinkstertocht door het land van Bartje!
"Ik bid nie veur bruune boon'n"
Het was al aangekondigd door de weer profeten:
“we gaan het koudste pinkster weekeinde tegemoet
sinds 70 jaar! “ Dat gaf mijzelf even de gedachte of
ik wel mee wilde rijden. En de vraag : zouden wel
nog wel meer liefhebbers zijn? Anderzijds deze dag
zou de beste dag van het weekend zijn. Dus toch ’s
morgens maar koffie gezet en de motor onder het
zeil vandaan gehaald.
9:15 Uiteraard met het regenpak aan op weg naar het Domineeskamp.
Eenmaal aangekomen bleek dat er nog wel wat meer liefhebbers waren
die zich niet tegen lieten houden door eventueel wat regen. Maar liefst 10
stoere mannen en één stoere Els waren bereidt om deze dag te gaan
toeren.
Zoals altijd starten we vanaf de domineeskamp. Anton was de voorrijder
die ons naar een voor hem bekend terrein zou leiden. Namelijk Drenthe!
Het land van Bartje! En blijkbaar ook die van Anton dus.
Als eerste zo snel mogelijk naar
Zuidwolde om de echte route te
beginnen. Via Noordscheschut
dieper Drenthe in.
Zelf dacht ik nog even aan de
wegen in dit gebied “Kinderkoppen
en geen mooi asfalt ” Maar Anton
kent het gebied en voer ons echt
over de goede verharde wegen.
(verder op pag.15)
Noordse schutsluis

Pagina 13

Motorclub RAM Info Blad

Pagina 14

Motorclub RAM Info Blad

Via Gees ,Zwinderen richting Oosterhesselen voor onze eerste stop. Wat
een geweldige route tot nu toe. Dat beloofd nog wat voor de resterende
route. Anton gaf al aan dat ie hier de weg goed kent omdat hij hier vaak
kwam met de vrachtwagen.
Via Orvelte richting Westerbork om
bij de “turfsteker” de middag pauze
te houden.
Westerbork is natuurlijk bekend om
het doorvoer kamp uit de tweede
wereldoorlog. Dat geeft toch wat
gespreksstof.
Gesprekken over vroeger maar ook over het nu. Gek dat zo’n plaats je
dan toch tot nadenken aanzet. Maar goed wij maakte een stop voor een
broodje kroket of een heerlijke bal gehakt en uiteraard koffie of thee.
En terwijl we op het terras zaten kwam zo af en toe het zonnetje nog
even achter de wolken vandaan en dat merk je dan direct.
Wat opvalt is dat iedereen het landschap echt mooi vindt. Het kleine
beetje regen en de tijd van het jaar laat de natuur op z’n mooist aanzien.
Het groene van de bomen die langs de lanen staan, de weilanden met
uiteraard de schapen, echt super gaaf.

Pagina 15

Motorclub RAM Info Blad
De route werd vervolgt, maar toch nog even
met de gedachte wat er in Westerbork
allemaal wel niet gebeurd is.. De route ging
via Wijster, Spier richting het Nationaalpark
Dwingelderveld.
Dan blijkt Nederland toch wel echt mooi te
zijn. Maar de route ging verder door Ruinen
richting IJhorst en dan door een voor mij nog onbekend gebied “de zwarte
dennen” ook hier de lanen met geweldige bomen rijen met de zon er door
echt prachtig. Bij mij nog meer het besef dat motor rijden echt gaaf en
ontspannend is.
Anton had in Westerbork al aangegeven dat we vanaf Nieuwleusen in
één rechte streep naar Raalte zouden rijden omdat we die omgeving al
zo vaak hadden gezien. Dus via Dalfsen binnen door naar Heino waar de
eerste Rammers het pad naar huis kozen. Eenmaal bij Zwakenberg
aangekomen bedankten we Anton voor de geweldige route en werd er
niet meer gedronken.
Snel “op huus an”* voor de
Formule 1 Max Verstappen op
Monaco…Wat een geweldige
afsluiter werd dit.
Zelf een super gave dag op de
motor en een mooie wedstrijd
voor MAX die eerste werd in
Monaco en boven aanstaat op
de wereldranglijst!
Anton, Nogmaals bedankt voor de geweldige route!
*(naar huis toe in het Twents)
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RAM Clubrit Zondag 30 mei j.l.
Een heerlijke dag voor een prachtige toertocht, na een aantal tochten van
koud resp. nat weer eindelijk mooi weer in het vooruitzicht. Met het
nodige enthousiasme hadden zich een flink aantal Rammers(sters)
verzameld op het Domineeskamp om op klokslag 9.30 uur te vertrekken.
Niets is minder waar een tocht door het mooie
Twentse land, waar we middels allerlei prachtige
binnenwegen de volgende plaatsen groot of klein
aandeden. Via Nijverdal naar Notter een buurtschap bij
Rijssen richting Vriezenveen, langs Tubbergen,
Manderveen, Vasse en Oud- Ootmarsum en
Ootmarsum het was in deze omgeving dat we langs de
nodige campings kwamen die al druk bezet leken te
zijn.
Door het prachtige weer was het opletten geblazen voor de nodige
wandelaars en fietsers. Na de nodige kilometers kwamen we op onze
eerste pitstop aan en wel de grote parkeerplaats van Saasveldia de
plaatselijke voetbaltrots van Saasveld.
De koffie en denkbeeldige appeltaart ging er goed
in. Onze tocht ging vervolgens via o.a. Beuningen
De Lutte naar Oldenzaal langs vliegveld Twente
naar Enschede en via het U.T. terrein werd er
gereden naar Beckum onze tweede tankstop ja,ja,
Ronny heeft een andere motor een M.V.Augusta
en die heeft een (................) kleine tank.
Ondanks enig gemor van rijder(s) met "maaglawaai" waren wij niet ver
verwijderd van onze lunchstop t.w. cafe-restaurant Dwars in de Hoeve (
volledigheidshalve St. Isidoreshoeve) waar een keurige plek voor de
Rammers(sters) was gereserveerd.
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Na een meer dan goede lunch
werd onze tocht vervolgd via
Rietmolen, Neede, Diepenheim
(het Twents kunstenaarsdorp),
Markelo en via de nodige
binnenwegen terug naar Raalte.

Waar nog een klein aantal overgebleven Rammers onder genot van
drankje een nabespreking hielden van deze bijzonder Mooie tocht, welke
werd voorgereden en uitgezet door Ben Bril, Ben ontzettend bedankt voor
deze eerder gememoreerde mooie tocht.
Uw enthousiaste verslaggever HenkS.

Robert en Natascha Steenbergen melden dat ze trots en blij zijn met hun
mooie dochter
Geboren op 4 juni 2021 om 01:23 uur, ze weegt 4046 gram en is 50 cm
lang:

Yinthe Julia
Namens alle “Rammers” van harte gefeliciteerd!
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Toerkalender 2021 onder voorbehoud van eventuele COVID maatregelen
Datum

Activiteit

Starttijd

Afstand

Voorrijder

juli
donderdag 1 juli 2021

Avondtoertocht

19.00 uur

100 km

Martin
Oosterlaken

zondag 11 juli 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

Anton Buis

donderdag 15 juli 2021

Avondtoertocht

19.00 uur

100 km

Ronny Wolfkamp

Zaterdag 24 juli 2021

Zadelpijntoertocht

07.00 uur

donderdag 5 augustus 2021

Avondtoertocht

19.00 uur

100 km

n.n.b.

zondag 15 augustus 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

Zondag 22 augustus 2021

Zondagochtendrit

09.30 uur

150 km

n.n.b.

500 km

Henk v.d. Kolk

augustus
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