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Ok, de maanden Oktober / November zijn achter de rug en 
het waren najaarsmaanden met een prettig gevoel. Het 
weer heeft hierom zeer goed bijgedragen en ook de 
activiteiten van deze maanden. 
Zo hadden we het internationale treffen in Dortmund, een  
rit voor het goede doel, een najaarsweekend in Frankrijk in 
september en de pokerrit met wokfestijn in Oktober.  
Tevens zijn de ledenvergaderingen in een nieuw jasje 
gestoken en kan men de interactieve presentatie mee 
volgen op een scherm. 
Natuurlijk zijn er ook tal van foto’s die je al kan 
bewonderen op onze facebookpagina. 
Veel leesgenot, 
Werner 

 
  
 
 

 
Op  5 november hadden we onze “Fotoavond” die 
doorging in het zaaltje boven bij “Ballantines”.  Er werden 
foto’s getoond van zowat alle  evenementen die we tijdens 
het voorbije jaar hebben gehad. 

 
De opkomst was vrij  talrijk en beloofd een wederkerend 
event te worden. Alle foto’s werden verzameld door  onze 
fotografen en in een voorstelling gegoten.   Bij een natje en 
een droogje  werden herinneringen opgehaald en bedacht 
waar dit en dat weer was.  We hebben echt genoten  e n 
kijken echt al uit naar de volgende voorstelling.  

Met deze wens ik dan ook hen te bedanken die voor deze 
gezellige avond hebben gezorgd. Chips en nootjes als 
knabbeltje is altijd leuk tijdens een gezellige avond  
 
Werner 
 
 
 
 
Ook dit jaar kwam weer de vraag  van de PK  voor hulp 
tijdens het Sinterklaasfeest en EAMV gaat daar gewoonlijk 
in mee.  Enkelen van onze leden  waren bij het krieken van 
de dag aanwezig in de evenementenhal in Zandvliet om 
respectievelijk mee de handen uit de mouwen te steken  
om alles mee in goede banen te leiden.  Ook de Sint kreeg 
van iemand van ons hulp als  zwarte piet…. 

 
Dat dit een evenement is dat echt hoge pieken heeft  
getuigd van de shiftregeling, een deel in de voormiddag en 
een deel in de namiddag…. 
 
 
 
 
Zo ook voor dit evenement van de PK  is de vraag gesteld 
voor hulp vanuit de motorclub. 
Aansluitend op het Sintfeest  was er de Quizavond.  Zijn we 
met 2 personen ook hier een handje gaan helpen.  Door 
het ongelukkig samenlopen van deze 2 evenementen 
hadden er echter geen teams van de motorclub 
ingeschreven.  Echter de avond werd gestart met een 
“Frietmobiel”  wat zeker in de smaak viel. Tijdens de pauze 
was er koffie/thee en gebak.  

Woordje van het bestuur 

Fotoavond 

Sinterklaas  

Quizavond 
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De “Abtisten” moesten dit jaar de duimen leggen tegen 

het jonge geweld, genaamd “Compis Mentis”. Ook het 

voorlaatste team kreeg een troostprijs. 

 

 

 

 

Ook dit jaar zijn er enkele onder ons mee naar de “Night of 

the Proms” geweest.  

 
 

 

 

Op zondag 11 december werd de gezellige avond ook 
eentje met de middag erbij.  
 
Om 14.30u hadden we afgesproken in het café van het 
Antwerps Theater. Iedereen stipt op tijd om naar het 
toneel “onze os is ne ezel” te kijken. 
Het was al 35 jaar geleden dat de zussen en broers 
Versnick feest hadden gevierd. De oudste zus Charlotte 
nodigt ze uit bij haar thuis om Nieuwjaar te vieren. Buiten 
één zus die dement is ,maar vertegenwoordigd wordt door 
haar kleinzoon, zijn de drie broers er allemaal. Toen hun 
vader stierf zijn ze door de geldkwestie niet meer thuis 
geweest. Charlotte heeft zolang voor de moeder gezorgd 
die nu ook gestorven is. Haar man René is vervangen door 
haar vrouw die ook Renée heet, je verstaat de verwarring. 
Natuurlijk denken ze dat ze nu eindelijk gaan erven, dat 
het huis verkocht gaat worden en de spaarcenten 
verdeeld. Niets is minder waar, moeder had het huis 
verkocht aan Renée en al haar inkomsten aan de Zoölogie 
gegeven. Er ligt wel een envelop onder de boom, ze 
verwachten geld maar krijgen elk een peterschap van een 
dier, een kolibrie en zelfs ene van een brulaap. 
 
Daarna zijn we lekker gaan eten bij “de Markt”. Er werd 
gekozen voor vol au vent, hert, steak, scampi, 
garnaalkroketten. We konden nog per koppel afrekenen 
wat ook weeral tof was. Iedereen was heel tevreden. Met 
zes zijn we nog over de kerstmarkt gegaan en om 21.30u 
waren we terug thuis.  
Ik was tevreden met het verloop van de dag, als iedereen 
tevreden was kon ik weer goed slapen. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Zoals door iedereen wel geweten gaan we dit jaar op vraag 

van de leden richting Hongarije.  

Het hotel in Hongarije ligt tussen het Balaton meer en de 

hoofdstad Boedapest net aan de rand van het 

Velencemeer. We betrekken het Velence Resort & Spa 

hotel voor de midweek. Gezien we een 1400 km moeten 

rijden doen we dit in 3 dagen. Bij aankomst nemen we een 

rustdag en dag hebben voor 3 dagen toeren en weer een 

rustdag. Dan vertrekken weer richting huis en doen we dit 

in 3 dagen. De tussenhotels bevinden zich in Duitsland en 

Oostenrijk. We hebben voor deze reis een programma 

opgesteld maar iedereen is natuurlijk vrij om te gaan en te 

staan waar hij wil. 

We rijden door België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. 

Natuurlijk moeten we de wetten en plichten in het verkeer 

naleven in deze landen. Hierbij de opsomming voor deze 

landen: 

België, dit horen we te weten. Let wel 90 is 70 geworden! 

Duitsland:  

 Binnen bebouwde kom: 50 km/u  

 Buiten bebouwde kom: 100 km/u  

 Autosnelwegen: aanbevolen maxsnelheid 130 km/u 

 Helmplicht 

Oostenrijk: 

 Binnen de bebouwde kom: 50 km/u 

 Buiten de bebouwde kom: 100 km/u 

 Autosnelwegen: 130 km/u 

Gezellige avond 

Bedankt  
Suzanne 
 

Voorjaarsreis 

http://www.velencespa.com/fileadmin/_processed_/csm_szalloda_2e5b794e6a.jpg
http://www.velencespa.com/fileadmin/_processed_/csm_szalloda_2e5b794e6a.jpg
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 Helmplicht 

In Oostenrijk is een vignet verplicht op alle snelwegen, 

voor motorvoertuigen tot 3.500 kg. Je kan een vignet 

aankopen op volgende locaties: 

 Motor (enkel te koop aan de VAB-receptie in 

Zwijndrecht, Pastoor Coplaan 100)  

 10-dagenvignet: € 7 voor leden (€ 8 voor niet-leden) 

Daarbovenop dien je nog eens apart te betalen voor 

bepaalde snelwegen. Meer info op volgende link 

Hongarije: 

 Binnen bebouwde kom: 50 km/u  

 Buiten bebouwde kom: 90 km/u  

 Autosnelwegen: 130 km/u / 110 km/u  

 Helmplicht 

 Fluovestje 

Verkeersongeval: 

Ben je betrokken bij een verkeersongeval, zelfs met enkel 

oppervlakkige koetswerkschade, dien je de politie te 

verwittigen. Je kan je laten bijstaan door de Hungária 

Biztosító Nemzetközi Gépjármubiztosítási Osztály 

(International Car Insurance Department of Hungaria 

Insurance Company) H-1113 Budapest, Galvani út 44. Tel. 

421-1-421, maandag tot vrijdag, tussen 8-20 u.  

Doe je dat niet, dan riskeer je aan de grens tegengehouden 

te worden, onder verdenking van vluchtmisdrijf na 

ongeval. Je mag het land wel uit als je een aangifte-

formulier van de politie of verzekering kan voorleggen. 

Voor het gebruik van de autosnelwegen in Hongarije is een 

vignet verplicht (e-vignet of e-Matrica). Het vignet is te 

koop aan de grens, bij grote postkantoren, benzinestations 

en aan de opritten van de autosnelwegen en hoeft niet 

achter de voorruit te worden geplakt. Je nummerplaat 

wordt geregistreerd door het controlesysteem.  

Categorieën: 

 Cat. D1: motorfietsen en voertuigen met max. 

totaalgewicht van 3.500 kg (eventueel met een 

aanhanger). 

Kostprijzen vignet*: 

 Weekvignet (10 dagen geldig)       D1    € 10  

Rijden zonder vignet op de aangegeven snelwegen kan 
een boete tot 100.000 HUF (€335) als gevolg hebben. 

Alcoholgehalte: 

 Grens: 0,0 promille 
In Hongarije is men erg streng bij alcoholcontroles, ook 
voor toeristen. Het rijbewijs wordt meteen ingetrokken en 
bij een promille van 0,8 zelfs je paspoort. 

 

  

 

 

Op zondag 2 april hebben we afspraak met de mensen van 

“Priodrive”. Nu wat doen die? Wel zij geven verdergezet 

rijopleiding op maat voor prioritaire voertuigen, politie, 

brandweer, ziekenwagens, mug, enz. Maar ook geven zij 

motoropleiding, als professionelen bezitten zij zelf veel 

ervaring met het rijden met motoren en weten ze dat het 

niet altijd evident is voor iedereen om dit te doen onder 

veilige omstandigheden. In de huidige situatie kan 

iedereen zonder enige opleiding of training een motor 

besturen, gelijk welke ervaring en competenties hij of zij 

ook heeft. Voor motorfietsen bieden ze een heel pakket 

 rijvaardigheidstrainingen en screenings aan.   

Naast deze specifieke rijopleidingen, bieden ze ook 

algemene en specifieke verkeersopleidingen aan.  Ook 

deze kunnen op maat en volgens wens van de klant 

opgesteld worden. 

Door sensibilisering, bewustmaking en training verhogen 

ze het rijvaardigheidsniveau van de bestuurders, waardoor 

zij zich onder stressvolle omstandigheden veiliger door het 

verkeer kunnen begeven. 

Wij opteerden voor een Motor – Bochtentechniek 

Meer info op onze website          Inschrijven 

 

 

 

 

 

redactie@eamv.be 

Volgende deadline voor verslagen en advertenties 

26 Februari 

 

 

Zin om te toeren ? Contacteer alle leden via: 

mailritten@eamv.be 

Januari 

 
          01 Kerstvakantie  

02 03 04 05 06 07 08   

09 10 11 12 13 14 15 Nieuwjaarsdrink 

16 17 18 19 20 21 22   

23 24 25 26 27 28 29   

30 31             

Februari 

 
              

    01 02 03 04 05   

06 07 08 09 10 11 12 Gezellige avond  

13 14 15 16 17 18 19   

20 21 22 23 24 25 26 Ledenvergadering  

27 28           Krokusverlof 

Kalender 

Contact redactie  

PrioDrive  

https://www.vab.be/nl/reizen/europesewegeninfo/oostenrijk/toltarieven
http://eamv.be/motor-opleiding
http://eamv.be/inschrijven
mailto:redactie@eamv.be
https://www.facebook.com/Eamv-117772478389926/
mailto:mailritten@eamv.be

