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't Motorikske 
Do / Zo 01/09 – 04/09 Tref Dortmund 

Vr / Zo 23/09 – 25/09 Najaarsweekend (Fr) 

Zo 23/10 Pokerrit - wokfestijn 

 

 

 

Verschijnt 2 maandelijks 
Nr 5 September / Oktober 2016 
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De geijkte vakantiemaanden zijn weer voorbij. Het 
grotendeel van onze leden is terug op post. Ook zullen er 
natuurlijk zijn die buiten de schoolvakantie hun vleugels 
openslaan om warmere oorden op te zoeken.  
Gezien het “pokkeweer” dat over onze contreien heerste 
kan ik ze geen ongelijk geven. Ikzelf heb me verwend met 
vakantie onder de Spaanse zon. Geloof het of niet ik heb 
een 425 km gedaan op vakantie, op de fiets… Motor thuis 
in de garage. 
Ik ben benieuwd welke oorden onze leden hebben 
opgezocht en of ze met de motor zijn geweest. Misschien 
meer hierover in volgende Motorikskes?   
  

 
’t Motorikske kan je ook terugvinden op het intranet bij 
……motorclub……motorikske 

  
 
 

 
Het 26é Evonik Motortreffen gaat dit jaar door van 
donderdag 1 tot zondag 4 september. De organisatie ligt 
dit jaar bij “Deutchen Gasrusswerken Evonik” Dortmund en 
dit is niet zomaar, op speciale vraag van hunzelf omdat hun 
bedrijf dit jaar 80 jaar bestaat hebben ze deze tref naar 
zich toegetrokken. 

 

Hun programma als volgt: 

donderdag 1 sept.  
In de loop van de dag worden de eerste motards 
verwelkomt. Er wordt voor eten en drinken gezorgd tot in 
de nacht. Achtergrond muziek zorgt voor de goede 
stemming.  
  
vrijdag 2 sept.  
Ontbijtbuffet van 7u00 tot 10u00. Om 10u30 vertrek naar 
het Duitse Voetbalmuseum te Dortmund (DFB-
museum)(geen extra kosten !) Daarna wordt er de 
mogelijkheid aangeboden om kano te varen (als het weer 

mee wil spelen ☺ ) S ’Avonds worden er een diverse keuze 
van eten op de gril voorzien alsook Live muziek !  
  
zaterdag 3 sept.  
Ontbijtbuffet van 7u00 tot 10u00 Aansluitend is er een 
fabrieksbezoek gepland naar aanleiding van het 80-jarig 
bestaan ! Daarna is er de mogelijkheid om een keuze te 
maken uit enkele tourritten die worden aangeboden.  
‘s Avonds wordt er terug diverse keuze van eten op de gril 
voorzien alsook een Live-band !   
  
zondag 4 sept.  
Ontbijtbuffet van 7u00 tot 11u00. Daarna tentjes inpakken 
en afscheid nemen voor we weer huiswaarts keren ! 
 
Er is rit gemaakt naar en van Dortmund en is ca.280 à 290 
km. 
 

 
 
Ook moeten de nodige pontjes genomen worden….. 
 
Ik wens onze trefleden en zeker ook onze Duitse en 
anderstalige treffers een reuze gezellige tref toe. 
 
Werner 
 

Woordje van het bestuur 

Internationaal motor treffen 2016 
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Nu de Evonik tref naar september verhuist is en de BBQ-rit 
van september naar juni was er (voor diegene die niet mee 
naar de tref gaan) in september geen EAMV rit meer om te 
rijden. Daar we toch graag ons principe van "1 activiteit per 
maand" willen aanhouden hebben we de koppen eens bij 
elkaar gestoken en beslist om een rit voor het goede doel 
te gaan rijden.   
Het is een rit van ca 160 km die door de Samaritanrijders 
georganiseerd wordt. Normaal sluiten wij met EAMV niet 
aan bij georganiseerde ritten. Maar daar deze club en rit 
100% op het goede doel zijn afgestemd, vinden wij dat 
deelname als club EAMV een mooi initiatief is.   
 

Wie zijn de Samaritanrijders: 

 

 

 

 

Ca 150 motorrijders zoals jij en ik (er zijn EAMV leden die 
bij de Samaritanen zijn aangesloten) van over heel 
Vlaanderen die jaarlijks "lidgeld" betalen. 1x per jaar 
hebben zij een "ledenvergadering" en daar wordt door de 
aanwezigen een goed doel gekozen waar een groot deel 
van het lidgeld aan geschonken wordt.  Eveneens wordt er 
een rit georganiseerd  waarvan de opbrengst integraal 
naar hetzelfde goede doel gaat.    
Er wordt aan het goede doel echter geen geld gegeven, 
maar wel items (kan van speelgoed tot opslagruimte gaan) 
die dit doel nog niet heeft en voor hun werking zeer goed 
kan gebruiken.    
Het overhandigen van dit materiaal gebeurd door een 
groep leden op de motor zodat bij het goede doel de 
motor in een positief daglicht wordt gezien en zo wordt er 
bijgedragen aan een betere naam voor de motorrijders in 
het algemeen. (Hetwelk ons allemaal ten goede komt) 

Praktisch:   

Zondag 11 september 2016. 
Sportcomplex “De Nachtegaal” 
Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich 

EAMV verzamelt om 9h45. 
Vertrek EAMV-groep om 10h 

Als je toekomt, ga dan niet onmiddellijk naar de 
inschrijvingstafel !!!!! Immers: Als je vooraf via onze site 
voor deze rit inschrijft, dan betaald EAMV het 
inschrijvingsgeld voor jouw.  

 
 
 
Het puntenrijbewijs voor de buitenlanders op de 
Franse wegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Franse willen een virtueel rijbewijs met punten 
invoeren voor buitenlanders. Net zoals een Fransman, zal 
een buitenlander virtueel 12 punten krijgen. 
Als hij deze 12 punten verliest, geldt er een rijverbod in 
Frankrijk ! 
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoelang dit rijverbod 
zal duren en wat de sanctie zal zijn als men dit rijverbod 
overtreedt. Het is de bedoeling van de Franse regering dat 
buitenlanders op gelijke voet worden behandeld met de 
Fransen. Op dit ogenblik volstaat het dat een buitenlandse 
overtreder telkens zijn boete betaalt. 
In de toekomst zal door de analoge toepassing van het 
rijbewijs met punten ook een rijverbod kunnen gelden. 
Dit voorstel staat los van het bilateraal akkoord tussen 
België en Frankrijk en van de toepassing van de Cross 
Border Enforcement-richtlijn, waarbij de gegevens 
betreffende de nummerplaat en de identiteit van de 
overtreders worden uitgewisseld. 
Daarbij wordt slechts een geldboete naar de overtreder 
gestuurd. Het voorstel moet echter ook nog de 
parlementaire molen doorlopen. 
 
Als dit er uiteindelijk doorkomt is het zeker oppassen 
geblazen in ons buurland !!!! 
gr, 
Michel 
 
 
 
 

 

Veel steden in 
Europa 
gebruiken  
Milieuzone, 
Urban tolgelden, 
Verkeer Limited 
Zones en 
Verkeersbeper-

kingen tot verbetering van de luchtkwaliteit, 
vermindering van files en maken historische 
binnensteden aantrekkelijk voor toeristen. Wij 
beantwoorden uw vragen over waar je mag rijden in 
steden en dorpen in Europa. Vind kaarten, wat je  

EAMV goede doel rit Het puntenrijbewijs voor buitenlanders…. 

Urban access regelgeving in Europa 

http://nl.urbanaccessregulations.eu/low-emission-zones-main/what-are-low-emission-zones
http://nl.urbanaccessregulations.eu/urban-road-charging-schemes/what-are-urban-road-tolls
http://nl.urbanaccessregulations.eu/urban-access-regulations/what-are-urban-access-regulations
http://nl.urbanaccessregulations.eu/urban-access-regulations/what-are-urban-access-regulations
http://nl.urbanaccessregulations.eu/urban-access-regulations/what-are-urban-access-regulations
http://nl.urbanaccessregulations.eu/urban-access-regulations/what-are-urban-access-regulations
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nodig hebt om in te voeren, of stickers of 
vergunningen nodig zijn, de kosten, wat de straffen 
zijn en nog veel meer.  
 
http://nl.urbanaccessregulations.eu/ 
 
gr, 
Michel 
 
 
 
 

 
Zoals reeds eerder aangekondigd hebben wij op zondag 23 
Oktober 2016 onze pokerrit met wokfestijn. 
De locatie voor het wokfestijn is "Hechi" world kitchen" 
Luithagen Haven 4 2030 Antwerpen, u welbekend van 
vorig jaar. 
Er is een rit gemaakt van ongeveer een 200 km, voorzien 
van de nodige stops. Aankomst rond 17.00u. waarna de 
wereldkeuken u heerlijk zal smaken. 
Indien je enkel wenst mee te rijden zonder deel te nemen 
aan de maaltijd is dit natuurlijk steeds mogelijk en indien je 
enkel aan de maaltijd wenst deel te nemen verwachten we 
u om 18.00u. op bovenstaand adres. 

Even vermelden: 

-Ook bij regen en koude kan en zal deze pokerrit doorgaan-
-Partners zijn natuurlijk meer dan welkom. 

Inschrijven doe je hier  www.eamv.be/pokerrit-wokfestijn 

-Voor 18 oktober via de website en melden wie mee zal 
rijden en wie alleen ’s avonds komt. 

 

 

 

 

September 

     01 02 03 04   tref Dortmund 

05 06 07 08 09 10 11   EAMV goede doel rit 

12 13 14 15 16 17 18   
Algm 
ledenvergadering 

19 20 21 22 23 24 25   
Najaarsweekend 
Frankrijk 

26 27 28 29 30         

Oktober 

 
        01 02     

03 04 05 06 07 08 09     

10 11 12 13 14 15 16     

17 18 19 20 21 22 23   pokerrit + wokfestijn 

24 25 26 27 28 29 30   
29/10 - 02/11 PK 
uitstap Dresden 

31                 

 

 

 

 

redactie@eamv.be 

Volgende deadline voor verslagen en advertenties 

25 Oktober 

 

Zin om te toeren ? Contacteer alle leden via: 

mailritten@eamv.be 

 

 
 

Nieuw model helm…… 

Pokerrit en wokfestijn 

Kalender 

Contact redactie  

http://nl.urbanaccessregulations.eu/
http://www.hechi.be/
http://www.eamv.be/inschrijven
mailto:redactie@eamv.be
https://www.facebook.com/Eamv-117772478389926/
mailto:mailritten@eamv.be

