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Mededeling redactie:
Enkele Rammers zullen de motor nog wel eens van stal halen en de kou
trotseren maar voor de meeste zit het seizoen er wel op. Voor jullie ligt de
laatste uitgave van de RAM info van dit jaar. Naast het woord van de
voorzitter ook een verhaal over het samen rijden met meerdere motoren
in club verband. Een verzoek tot plaatsing kreeg de redactie al een tijd
geleden.
Vanaf de tweede uitgave is er een nieuwe redactie en merken we dat de
input van de leden toeneemt. Onze dank daarvoor!
Voor het komende seizoen hopen wij dat jullie input voor het blad blijven
leveren. De verslagen van de mooie tochten alsook de foto’s er van.
Wij wensen jullie fijne dagen en hopen je in goede gezondheid weer te
treffen in het nieuwe seizoen!
De redactie
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De eindejaars preek van de
Voorzitter
Beste leden..
Het jaar is al bijna weer ten einde wat
motorrijden betreft voor de meeste
onder ons, het was ook net als vorig
jaar weer niet zoals we dat liever zien. Corona gooide ook dit jaar weer
voor een ieder roet in 't eten. Maar de meeste ritten konden we wel
maken zij het een beetje aangepast of in meerdere groepen .. beetje
passen en meten. 😃
Volgend jaar doen we het wel weer over en halen wel weer in wat we nu
niet konden.
Maar om op dit jaar terug te komen wil ik nog een paar dingen kwijt ...
Ten eerste wil ik de mensen hartelijk danken die toch wel veel voor de
club doen en gedaan hebben niet te vergeten... ik ga geen namen
noemen, kan ik ook niemand vergeten.. maar ook de toercommissie en
mensen die spontaan voor willen rijden.. moet wel gebeuren !!!!!
Ook hebben een nieuwe voor de redactie ... en wat voor één 😆 maar
hij zoekt nog iemand die hem helpen wil ... wie wil !!! Zijn vast gezellige
avondjes.
We hadden ook een goeie voor het boekje en dat staat verderop in deze
editie..( had eigenlijk al in het vorige boekje gemoeten maar dat was even
een miscommunicatie over) Frank nogmaals bedankt voor alle boekjes
die je gemaakt hebt.
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En dan wil ik nog even kwijt dat we een paar regels hebben m.b.t. het in
groepsverband rijden, de meeste kennen ze wel maar een enkeling niet
daar bedoel ik mee het in groepsverband rijden, en het op tijd stoppen
vóór een kruising als we afslaan en er niemand achter je rijdt ..niet de
weg al in rijden... verder geen klachten... Lawaai maak ik zelf ook wel
eens ook als ik niet op de motor zit ... 😇
Hier wil ik het wel bij laten maar wil nog wel even zeggen dat ik nog
steeds trots ben om voorzitter van de RAM te zijn in dit geweldige bestuur
want het is wel zo als je geen mensen hebt die er wat voor over hebben
heb je ook geen club !!! Dus met andere woorden..wil je wat doen meld je
aan !
Met Vriendelijke Groet,
Martin Oosterlaken 😀
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Van de Voorzitter 2
Eerder dit jaar ben ik even bij Frank
Tielbeek langs geweest... die beste
man heeft jaaaaren voor ons allen
met veel toewijding de RAM info
gemaakt en dat was wel een
presentje waard !!!
Een kleinigheid is dat voor
vrijwilligerswerk en dat heeft hij dik
verdiend !!! Ook Joke zal daar wel
eens mee geholpen hebben zo niet
dan zat ze misschien wel alleen op de
bank als Frank ons boekje aan t
maken was er 😃

Dus ik denk namens de gehele RAM motorclub FRANK HARTELIJK
DANK
Martin
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September weekend
Dag 1 (Vertrek om 9.00 uur vanaf de Domineeskamp in Raalte)
Met 13 personen aan de start, want nummer 14 had zich verslapen ( wilde
op de eerste tussen stop weer bij ons zijn) richting motorhotel Gus in Hoxel
(gemeente Morbach) ongeveer 450 km.
Onze voorrijder is per dag verschillend en ditmaal was de voorrijder
Tonny Wolkorte
De eerste stop is gepland na 2 uur en 190 km autoweg om te tanken en
een kop koffie.
Bij het betalen van de brandstof moesten wij een
mondkapje dragen en bij het eten moest ik mijn corona
app laten zien. Daarna werd de reis vervolgd richting de
lunchstop Bistro Route 61 dus 160 km verder
De omgeving werd nu steeds mooier maar ook de
gevolgen van de afgelopen wateroverlast waren nog
zichtbaar waar wij achter kwamen door de verschillende
wegafsluitingen maar die konden wij redelijk omzeilen op een na die dus
helemaal afgesloten was, omrijden was een afstand van 18 km dus even
kijken hoe op te lossen, ik ben er toen langs gereden om te kijken hoe erg
het daar bleek te zijn, een kraan was daar bezig om de weg weer vrij te
maken , een arbeider aangesproken in mijn beste Duits en gevraagd of
wij er langs mochten want de navi gaf deze weg aan (ha ha ) hij gaf
toestemming maar toen hij zag dat er 13 motoren aankwamen plus nog 4
die er achteraan kwamen moest hij wel lachen maar de kraanmachinist
werd toch wel boos en zei dat het gevaarlijk was , maar dat viel wel mee
want de weg hadden ze al redelijk weer vlak ,na de afsluiting het hek
weer afgesloten en onze weg vervolgen.
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Op weg dus naar onze lunchstop
Daar aangekomen werd het merendeel worst,
patat en frikandel besteld. Maar een Duitse
frikandel is bij ons een bal gehakt!
Vervolgens op weg naar het tankstation, maar
deze was dus opgeheven en op zoek naar een
andere. Het blijkt toch een opgave, omdat er
blijkbaar weinig tankstations zijn.
Doorrijden was voor sommige toch wel een
dingetje*, met samen geknepen billen toch nog
één gevonden, en nu blijkt dat je met zuinig rijden
een heel eind kunt komen, wat menigeen niet had gedacht. De laatste 30
km was dus geen probleem.
Bij Gus aangekomen werden de motoren gestald in de garage die alleen
voor ons was gereserveerd. De kamer verdeling was niet goed geregeld
wat nog wat strubbelingen gaf maar na acceptatie konden wij ons
douchen en op het terras ons drankje nuttigen
Het eten was vanavond goed en
het toetje ook. Op het terras was
het goed toe toeven, een mooi
uitzicht en een goede temperatuur.
De koffie na het eten was van de
zaak. Na het eten de bekende
wandeltocht die door een aantal
werden afgelegd.
* (bij velen brandde het reservelampje)
Zonsondergang vanaf het terras GUS
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Dag 2 (Ontbijt om 8 uur en vertrek om 9 uur voor een tocht van 234 km)
De temperatuur van 14 graden maar veranderde snel naar hogere
waarden van 20 +
Onze voorrijder was vandaag Piet den Ambtman
Via mooie weggetjes kwamen wij langs
een luchtvaart museum met een
concorde voor de deur waar een
restaurant in was gevestigd later bleek
dat er één Ramster was die het niet had
gezien omdat ze druk was met
motorrijden (ha ha)
De koffiestop was bij Revilo wat dus ook
weer besproken was. ( zoals alle stops tijdens dit weekend inclusief tank stops)
Na de koffie met gebak werd de rit vervolgd richting de lunch
Daar aangekomen leek het uitgestorven en
vervallen met het gras hoog voor de deur maar
eenmaal binnen en weer buiten op het
grasterras was het keurig en zelfs druk , het
eten werd keurig verzorgd opgediend en
smaakte voortreffelijk.

Op de terugreis wilde Coen wel voorrijden om te kijken of een Tom Tom
net zo goed de weg wist als een Garmin en geloof het of niet maar wij
kwamen feilloos weer bij Gus aan
Daarna douchen en eten, ditmaal een BBQ waarbij wij dat zelf moesten
doen.
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Omdat de eigenaar olie een spiritus gebruikte om de kooltjes warm te
krijgen, stonken niet alleen de kamers, die aan de bbq kant waren
gesitueerd, maar ook het vlees kreeg een bijzondere smaak. Het vlees
viel wat karig uit qua grootte en de hoeveelheid was ook niet om naar
huis te schrijven. Maar de avond werd er niet minder gezellig om.
Dag 3
Bij het ontbijt werd de vrouw van de bediening aangesproken met Anita
en dat viel bij haar verkeerd, Astrid was haar naam zei ze gepikeerd ,zij
was die ochtend dus erg kortaf (ha ha )
Ditmaal was Frits ten Dam onze voorrijder
Wederom een koele ochtend maar dat veranderde toch weer snel naar
aangename waarden.
De koffiestop was even zoeken i.v.m. een feest in de straat, maar via een
lokale vrouw, die zelfs met ons mee liep om de weg te wijzen, konden we
onze route vervolgen. Verder op weg naar de volgende stop, “de lunch”
Nu werd het spannend want een aantal personen hadden aangegeven
dat ze de formule 1 wilden zien in het hotel, maar dat gaat hem niet
worden met de tijd tot de start die wij nog hadden. Dus werd er besloten
om te blijven zitten tot de eerste 5 ronden waren gereden die wij volgden
op de telefoon van een aantal rijders. (met dank)

Na de start van de F1 werd de rit
vervolgd in de mooie omgeving van
de Hunsruck nabij de Eifel en de
Moezel
Burg Heid
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Aangekomen bij Gus wachtte ons nog een verrassing,
Wij werden
ontvangen met
een “lang zal die
leven” dat door
een aantal
personen aldaar
werd gezongen,
en wat bleek
morgen werd Harry Reehuis 60 jaar.
En nu werd hij verwelkomt door zijn vrouw en twee zonen met partner,
die speciaal voor hem naar Hotel Gus waren gekomen. En er werden
speciale petjes uitgedeeld, iets wat Harry echt niet had verwacht, dat was
een heel leuke aankomst.
Dag 4 (Vertrek om negen uur richting huis, voorrijder is Tonny Wolkorte )
Na het maken van de nodige foto’s vertrekken wij
Onderweg weer verschillende afsluitingen en
dat liep dit keer niet helemaal zoals het moest
waardoor Frits het overnam.
De koffiestop was bij een stel Hollanders die er
net 2 jaar zaten en het prima na hun zin
hadden. Ze vertelden nog wel dat met de
regenval een beekje van zes meter,
veranderde in een kolkende stroom van zestig
meter! En dat in de avond ook nog de stroom
en internet wegviel waardoor ze echt angstige
momenten hebben mee gemaakt.
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Daarna op weg naar Biker Ranch voor de lunch

Daar aangekomen bleek Ben Knopert er
te zijn, want Emiel Knopert gaat met hem
weer terug naar Gus waarna ze
doorreizen naar de Vogezen.
Na deze laatste echte break vervolgden
we onze weg richting Venlo via de
snelweg. Onderweg nog één keer te
tanken en een ijsco eten. Daarna richting
Raalte om afscheid van elkaar te nemen
en een ieder zijn weg te gaan richting
huis.
Zo is het September weekend, met mooie
routes en geplande stops op mooie locaties, en in een mooie omgeving
met heel veel bochten weer afgelopen. Met dank aan de organisatie en
op naar het volgende weekend .

Tonny Wolkorte
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Toer rit zondag 26 Sept.
Avond voor de rit.
Even in ons Heino app vragen wie er zondag gaat rijden,
Tonny en Henk gingen niet, en volgend wat heren kwam Piet ook niet.
Hmmm dat is mooi misschien kan ik Tonny en Piet nog van zijn troon
afstoten
. Dat zou mooi zijn.
Coen ging met een ander club rijden. (overloper)
Zondagmorgen even de ketting in spuiten, en tanken en dan richting
Raalte domineeskamp ons startplek.
Daar aangekomen stond daar tot mijn verbazing Piet hmmm, ik dacht dat
gaat het niet worden, maar goed misschien extra punten om Tonny
inhalen. Haha
Onze voorrijder is Anton,
Een mooie route richting Groningen, maar om
daar te komen, moet je wel eerst door
Overijssel, Drenthe volgens Wikipedia
Schoonebeek bevindt zich het op 1na grootste
olieveld van het vaste land van West-Europa.
Hier onder een jaknikker. Niet veel gezien
onderweg.
Daarna naar onze pauze Bargerveen, om ons eigen consumptie te
nuttigen. Bij de ingang staan borden. Nee niet om van te eten. Maar
borden die niet echt bij ons motorrijders passen ☺
Hebben wij ook niet gedaan, gezellig
gekletst.
Wij starten de motoren richting Ter Apel,
Winschoten richting Vispaleis Westerhuis
te Termunterzijl.

Pagina 18

Motorclub RAM Info Blad

Anton de vis smaakte heerlijk!

De boog van Termunterzijl

Wat een mooi uitzicht. Geen Noordzee of
Waddenzee, maar wat is het dan wel??

Even een rondje Polen, nog een keer tanken en
dan richting Heino.
Anton, Ben, iet, henk, Hans en Henk 2, bedankt
voor de gezelligheid!

Zoals jullie weten zie ik niet alles onderweg, Maar
heren, hebben jullie deze wel gezien? Zo ja vertel
mij waar het is.

Groet, Els
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Motorrijden in een groep
Als motorrijders zich in een groep verplaatsen, is 'baksteensgewijs' een vaak
gehoorde term. Je rijdt vertrapt achter de rijder voor je. Het ongewenste gedrag dat
veel mensen vertonen, is dat ze zich niet meer als één persoon door het verkeer
begeven maar als vast onderdeel van de groep. Dat kan gevaarlijk zijn, daarom
frissen we je geheugen op met tips voor het rijden in groepsverband!
Hoewel één van dragende pijlers van het motorrijden 'vrijheid' is, blijft het
groepsgevoel bijna even belangrijk. Wat is er nou leuker dan je hobby en passie
delen met vrienden, familie of zelfs wildvreemden? En hoewel motorrijden absoluut
een groepsaangelegenheid is, zijn we soms wat onhandig in het rijden in een groep.
Hoewel het natuurlijk anders voelt om in een groep te rijden dan in je eentje, blijft
het rijden an sich hetzelfde. Je bent immers nog steeds gewoon verantwoordelijk
voor je eigen hachje als puntje bij paaltje komt. Ken je dat verhaal van die vriend die
in een sloot duikt? Duik jij er dan blind achteraan?
Positie op de weg
Volgens de KNMV willen de mensen hun eigen veiligheid wel eens vergeten in het
belang van de groep. In een bocht weet iedereen dat je vooral je eigen lijn moet
rijden en het baksteensgewijs rijden los moet laten. Maar bij rechtuit rijden zijn er
ook risico's waar rekening mee gehouden moet worden. Wanneer men in een groep
rijdt, lijkt het of mensen hun positie op dat soort rechte einden als 'vast'
beschouwen. Ze blijven onafgebroken links of rechts rijden zodat de getrapte positie
ten opzichte van de rijder voor hen niet veran-derd. Zelfs als er dan een obstakel
komt, blijft men in die positie. En dat is niet handig!
Daarom is het woord 'baksteensgewijs' niet goed gekozen. Bakstenen worden
gemetseld en zitten vast, motorrijders moeten kunnen bewegen.
Kies altijd het midden van je veilige ruimte en houdt een buffer aan. Zo heb je meer
tijd en ruimte om te reageren op onverwachte dingen. Soms komt dit erop neer dat
je baksteensgewijs rijdt, maar dat moet niet het uitgangspunt zijn.
Maar hoe rijdt je dan in een groep?
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Snelweg of niet
"Er zijn twee manieren om je groep op te bouwen. Op de snelweg moet de voorrijder
links in de baan rijden waar dat veilig kan. Rijd je niet op de snelweg, dan moet de
voorrijder rechts in de baan rijden waar dat kan.
Het verschil zit 'm in de richting waarvandaan het gevaar komt. Op de snelweg komt
het van achteren. Daar zien we regelmatig dat automobilisten de groep als het ware
afsnijden wanneer ze na het passeren van de voorste motor in linker positie weer
invoegen.
Rijdt de voorste rijder dan rechts, dan kan een automobilist die rijder over het hoofd
zien, met alle gevolgen van dien. Qua zichtbaarheid is het dus veiliger om links te
rijden als voorrijder .

# Veilige ruimte
# Extra buffer
== Ideale rij lijn
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Het tegenovergestelde gaat op als je van de snelweg afgaat. Dit heeft dan weer met
name te maken met afdekongevallen.
Zoals andere weggebruikers op de snelweg de laatste rijder kunnen afsnijden, zien
ze op binnenwegen vaak enkel de voorste rijder als de groep slechts uit twee of drie
personen bestaat.
Tegenliggers kunnen na het passeren van de eerste rijder het idee krijgen dat ze
veilig af kunnen slaan. Ze zien dan de tweede rijder - die als het ware verstopt zit
achter de eerste rijder - te laat.
Denk dus als je met een groep gaat rijden met name aan je positie op de weg, maar
blijf voor al voor jezelf rijden en denken. Het heet nu eenmaal een 'groep' en geen
'kudde' motorrijders.

HOEVEEL IS TE VEEL?
Er staat nergens geschreven hoe groot een groep maximaal mag zij n, maar een
motorrijder die zijn gezond verstand gebruikt weet dat je al snel met teveel mensen
op pad bent. Dan breekt de groep op als je een verkeerslicht tegen hebt of het
tempo te hoog ligt.
Gebruik je gezond verstand is ons advies. Zeker in een tijd dat grote groepen
motorrijders worden gezien als grote bron van overlast is het soms verstandig om je
groep op te splitsen.
Uiteindelijk spreek je elkaar, als het om Rammers gaat, toch pas weer als de koffie
met APPELgebak op tafel staat.

Bron: KNMV
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UITNODIGING
Zaterdag 6 november a.s. organiseren we een gezellig samenzijn ter
afsluiting van het RAM motorseizoen 2021, ook zal dan de prijsuitreiking
plaatsvinden van onze competitie “Rammer van het Jaar”.
Locatie voor dit samenzijn is bij
Els en Jos aan de L.J. Costerstraat 9a, 8141 GN te Heino,
Je bent welkom vanaf 17:00 uur.
Je hoeft thuis niet te eten want rond 18:00 uur is er eten voor iedereen,
de avond zal verder ingevuld worden met een drankje, entertainment en
ter afsluiting koffie plus wat lekkers.
Voor leden zijn hier geen kosten aan verbonden,
partners die geen lid zijn betalen € 10,= p.p.
We rekenen uiteraard op een mooie opkomst en een gezellige avond!
Opgave graag vóór zondag 31 oktober,
aantal personen én drankvoorkeur vermelden.
Graag opgave via e-mail aan: secretaris@ramraalte.nl
Vriendelijke groet, Rita, Els, Martin, Emiel en Ben.
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