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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 

 
  
 
 

 

Donderdag  1 september: 
Op een (on)menselijk uur 7.45 werd er bijeen gekomen 
aan het tankstation Q8 in Ranst voor de koffiedrinkers 
onder ons. Wij waren met vijf en iedereen had koffie nodig 
om wakker te worden. We hadden een trip voor de boeg 
van +/- 470 km. Om 8.15 stipt stapten we naar onze 
machines en begonnen we aan de rit. Een klein uurtje via 
de autostrade richting Limburg, vanaf daar was het 
binnendoor. Iets voorbij Eben-Emael (Voerstreek) hadden 
wij onze eerste stop. De man in badjas die zijn terras aan 
het buiten zetten was, wou ons wel van onze volgende 
koffie voorzien. Niet te lang blijven zitten was de 
boodschap want de weg was nog lang. Het bochtige 
parcours bracht ons over bergen en dalen maar vooral 
langs prachtige uitzichten. We reden Duitsland binnen 
richting de Eifel. Ik weet dat dit niet de richting naar 
Dortmund is, maar als motard wil je niet de snelste doch 
wel de mooiste en liefst ook nog de bochtigste wegen 
rijden. Bij aankomst aan de veerdienst van de Rijn was 

ieder van ons opgelucht om de stijfheid uit de benen te 
kunnen schudden, maar niet voor lang want de overzet 
duurde echt niet langer dan vijf minuten. s’ Middags 
ergens gaan eten in een typisch Duits dorpje met allemaal 
brave bestuurders, dat wil zeggen met een Cola, Fanta of 
een watertje. Verder nog een stop in de namiddag om 
eens iets te drinken en aan een stuwmeer om de benen 
eens te strekken. Dan toch nog een laatste stukje via de 
snelweg om aan te komen rond 18:30. Daar stond Johan, 
die vanuit Krakau (Polen) was gekomen. Filip, die met zijn 
kampeerbusje, geladen met onze spullen zoals tenten en 
slaapzakken, was ook reeds gearriveerd. De eerste Duitse 
collega’s kwamen ons ook al begroeten en omhelzen 
hetgeen voor mezelf een beetje onwennig was, daar dit 
mijn eerste motortreffen betrof. Maar de familiale sfeer 
deed je gewoon precies thuis komen. Wat een 
openbaring!!! Verder hebben wij onze tenten opgezet, iets 
gegeten en een pintje gedronken en niet te laat onze 
slaapzak opgezocht.  

 
Vrijdag 2 September: 
Het ontbijt was voorzien alle dagen van 8:00 tot 11:00 uur, 
hetgeen zeker lang genoeg is om toch nog even (uit) te 
slapen. De toiletten en douche konden we gebruiken in de 
plaatselijk roeiclub van de nationale ploeg van Duitsland. 
In de voormiddag was er een gelegenheid om te roeien 
en/of wat te zwemmen wat verschillende onder ons dan 
ook gedaan hebben.  In de namiddag was er een bezoek 
voorzien aan het stadion van Dortmund en het museum 
van de nationale voetbalploeg “de Mannschaft”. Het 
stadion is er echter niet van gekomen door het te laat 
vertrekken en het fileleed in de binnenstad. Wij Belgen 
hebben daarna het nuttige aan het aangename gekoppeld 
door achteraf nog in een Thais restaurant te gaan eten. 
 s’ Avonds was er een optreden van een klein bandje, “Die 
Zwei” man en vrouw maar wel met goeie sfeermuziek. 
Gezelligheid troef tot in de kleine uurtjes (Lees 4 uur).  

 

Woordje van het bestuur 

Internationaal motor treffen 2016 
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Zaterdag 3 September 
Het ontbijt was er voor een paar man al niet meer bij 
wegens te laat opgestaan o.a.(Johan) . Voor de 
namiddag was er een bezoek gepland aan de firma 
Deutchen Gasrusswerken Evonik Dortmund  
die dit jaar 80 jaar oud vieerden en de motortref ook 
gesponsord hebben. Hier was een heuse familiedag aan de 
gang waar wij ook aan mochten deel nemen met BBQ en 
drank (alcoholvrij) à volonté. Een paar onder ons hebben 

die middag nog een ritje met de motor gemaakt. En           
’s avonds was er het optreden van de rock groep 
Powerstation. Voor zij die dachten van op tijd in bed (tent) 
te liggen… zij hadden ongelijk . Weer tot in de kleine 
uurtjes was er volop leven in de “brouwerij”. 

Zondag 4 september 

 
Deze dag was er één met een dubbel gevoel. Blij dat we 
weer naar huis konden voor vrouw en kind terug te zien. 
Tegelijk met pijn in het hart om de mensen die je op die 
paar dagen zo hebt leren kennen, en omgekeerd, te 
moeten missen voor minstens weer een jaar. Niemand die 
dus direct wou inpakken en zijn tent wou afbreken, maar 
het toch heeft moeten doen uiteindelijk. Daarna kwam het 
afscheid nemen met hier en daar een traan. De terugweg 
naar huis was iets minder aangenaam door het slechte 
weer, zeker na die drie dagen zonneschijn. Iedereen is 
behouden en wel, moe maar voldaan thuis aangekomen. 
 
Walter 
 
 
 

 
We hadden een 12 tal inschrijvers 
voor het goede doel rit 
georganiseerd door de “Samaritan 
riders”. Johan W nam de 
organisatie voor EAMV op zich 
 
Een verslag van Johan v DV 

Recht na mijn werk Thérésina thuis 
afgehaald. Het startadres in de gps 
gestoken en op weg naar de 
sporthal in Kontich. Op straat stonden mensen van de 
organisatie het verkeer te regelen voor de motoren die de 
parking verlieten en begonnen aan de rit. 
Een massa motorfietsen stonden geparkeerd op de 
kunststof sportterreinen naast de parking. Motards 
kwamen aan en reden weg. Ik dacht buiten bij mijn motor 
te kunnen blijven, tot de EAMV-ers vertrokken, maar had 
het mis. We moesten mee naar de kantine, langs de 
warme zwoele chloor geur van het olympisch ploeterbad 
(sorry ken de afmetingen niet). Na de nodige formaliteiten 
vertrok onze groep. 
Gans de rit hingen meer dan voldoende pijlen naar links en 
rechts. Maar ook de verschillende gps-toestellen wisten 
hoe het moest. Veel kronkels, bochten, schone en 
onverwachte plekjes, daar rijden we toch voor, he. De 
eerste stop was een cafeetje met een grote parking vol

EAMV goede doel rit 
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steenslag. Bleek gesloten te zijn, dan maar verder. 
Onverwachte wegeniswerken waren desondanks niet te 
mijden en zorgden voor een bijkomend ommetje. 
Ondertussen al een paar keer van positie in de groep 
verandert. De 2e stop was een hoekcafé op een druk 
kruispunt, of was het kruispunt ineens druk door al die 
motards en die enkele wielerterroristen, grapje. We waren 
nog niet goed en wel binnen of er werd al iemand zijn 
broek gedoopt met verse Cola, echte of Zero, ik kan het 
niet meer zeggen. Met een vernuftig plastic vuilschepje 
aan een lange steel werd de ontroester van de vloer 
verwijderd, glasscherven incluis. Denk dat er ook een dweil 
aan te pas kwam. Na spoelen van onze leidingen 
vertrokken we voor de volgende etappe. Bavo had echter 
andere plannen. Ik weet niet of er foto's zijn genomen van 
de hulpvaardige pechverhelpers, maar menige tong hing 
tot op de macadam toen Bavo zijn motorfiets eindelijk 
terug tot leven was gewekt. Contactje vergeten af te 
zetten met een oude zwakke batterij.  
Terug prachtige en minder prachtige wegen rolden onder 
onze wielen voorbij. Ik ben slecht met namen, mijn 
verontschuldigingen daarvoor, maar we reden plots een 
dorp binnen met een groot plein vol bomen. Rechts waren 
verschillende eet-en drankgelegenheden, chic en iets 
minder chic, maar we zouden te veel tijd verliezen dus 
reed onze kopman maar door. Buiten dat dorp werd er wel 
gedacht aan de dorst van enkele motorfietsen met een 
kleinere tank. Toen die terug vol 95 waren reed onze 
karavaan verder. Een paar dorpen verder kreeg iemand het 
idee om de plaatselijke bakker te beroven. De bakkerin 
deed gewillig mee, een assortiment broodjes werden door 
bedenker en kompanen belegd, ook de overschot van 
koffiekoeken werden in een café op de hoek door de groep 
hongerige verorberd.  

 
Het geheel had iets weg van de 2 vissen en 5 broden 
parabel. Waar de resten zijn gebleven? Iedereen was, denk 
ik, wel voldaan. Van dat klein beetje regen ga ik niets 
vertellen. Terug verder, terug richting Kontich. Waar we 
allemaal geweest waren ik weet het niet meer (ne mens 
wordt al wat ouder, hé). Maar ineens reden we de parking 
van het sportcomplex terug op, einde rit. Om plezant af te 
sluiten namen we plaats op het terras boven de ingang, 
enkele tafels en meerder stoelen werden herschikt, en 
toen er terug wat vocht dreigde of begon te vallen, kwam 
de uitbater  snel 2 parasols opstellen, echt grote, zodat de 
weergoden wisten welk weer er verwacht werd. En met 
effect. Het goed doel van deze rit was een organisatie die 
met dwergpaardjes oa. naar bejaardenhuizen en 

jeugdinstellingen trekken om de dagelijkse sleur bij de 
bewoners eens te doorbreken. Veel mensen fleuren op 

 

door deze warme aaibare lieve dieren. Tot slot kregen nog 
enkele verdienstelijke motards een prijs oa. voor de 
oudste, voor wie van het verste kwam en de grootste 
groep.  
Als er nu een paar meer van de EAMV-ers hadden mee 
geweest, ........ .   
Als medeorganisator moest "klein Johanneke" nadien nog 
van een deel van het parkoers de pijlen verwijderen.  

 
Johan 

 
 
 
We hebben er weer een fantastisch weekend opzitten met 
onze motorclub. 
Op 23, 24 en 25 september zijn we richting Frankrijk 
getrokken, in de middle of nowhere lag ons hotel, Le 
Tulipier.  
Martine vervoerde in haar wagen Katja, Anne en mezelf. 
Spijtig dat Patsy en Bob ziek waren.  
Na een aantal gemiste afslagen (hihi) kwamen we aan ons 
hotel aan, het was juist 14uur, we vroegen of we nog wat 
konden eten, alleen brood en charcuterie. Dat was goed 
voor ons, ik van iedereen de brie en zij mijn paté en 
charcuterie. 
Rond 17u waren onze mannen aangekomen, waar we dan 
na een douche konden gaan eten, beneden in het 
restaurant, waar iedereen zijn buikje vol at, de vis was heel 

lekker. Na een deugddoende nachtrust en ontbijt reden 

we, de vrouwen in de auto, richting kasteel waar we  een 
bezoek met gids hadden. Buiten in de tuin kregen we de 
historische uitleg van de gids waarna we het interieur

Najaarsreis Vienne le Chateau (FR) 
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konden bezichtigen. Het viel wel op dat het geen hotel was 
zoals wij ons inbeelden. 
Geen wifi, geen tv, geen bar,..het was trouwens een 
kasteel met veel rust.  Het middagmaal verorberden 
buiten. Groentjes, charcuterie, zelfs gamba’s en surimi 
krab en brie met brood, en als dessert allerlei gebakjes. De 
wijn en water stond op tafel en in het zonnetje bij 27 
graden werd dit gesmaakt. Het kasteel was nu een hotel 
waar je een kamer kon huren vanaf 130 euro tot 250 euro. 
(zie foto) 
Het uitzicht was wel de moeite zo ver je kon zien alleen 
maar natuur.  

 
De route bracht ons langs mooie weggetjes langsheen  
“Lac de Madine” . Lac de Madine is een meer in het Franse 
departement Meuse. Het meer maakt deel uit van de loop 
van de Madine en bedraagt 11 km² en ligt op ongeveer 240 
m hoogte. Het water dient als drinkwaterreservoir.    
We passeerden ook bij  Butte de Montsec, dat is een 
gedenkteken in de Franse plaats Montsec, departement 
Meuse. Het monument is gebouwd op een bergtop van 
377 meter. Het monument gedenkt het offensief van de 
Amerikanen dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
geleverd bij Saint-Mihiel. 
De route bracht ons langs mooie weggetjes terug naar het 
hotel waar we na een opfrissing om 20 uur in de kelder 

terecht konden voor de soirée. We moesten wel lang 
wachten op ons eerste gerechtje, we kregen Foie Gras 
Frais de Canard Maison et son Chutney aux raisins, wat we 
hebben verdeeld aan de andere mannen. Vervolgens Pavé 
de Saumon d’Ecosse au coulis de langoustines et son Flan 
de Carotte. Vrij vertaald een lekker stukje gestoomde zalm. 
Marc had nu echt wel honger en had geluk dat Anne geen 
zalm lustte dat hij daar nog een stuk van kon opeten. Dan 
moest ons eten zakken? Met een sorbetje. We zijn dat niet 
gewoon de Franse keuken, ‘t zal wel gezonder zijn kleinere 
porties, fijn en lekker. De zangeres en gitarist begonnen 
muziek te maken en direct werd er gedanst. Ze kon echt 
mooi zingen, alle soorten muziek. 
Om 22.40u kwam dan suprême de Pintade au Beaumes de 
Venise et sa Galette de Pomme de Terre, parelhoen op een 
schijfje van patatjes. Met de drank kwamen ze heel 
geregeld langs zodat de sfeer aan tafel losser en losser 

 
werd. Daarna kon er weer gedanst worden want zelfs onze 
mannen hebben hun beentjes losgegooid.  

 
Dessert was een Assiette Gourmande du Tulipier, een 
bordje met 3 verschillende gebakjes en een toefje 
speculoosijs. Mmmm. Tot 3 uur heeft het feestje geduurd,
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je kan wel van een geslaagde avond spreken.  
Na het ontbijt  om 9.30u vertrokken we allen terug naar 
huis.  
Bedankt Werner voor het geslaagde weekend. 
Groetjes Marc en Suzanne 

 
 
 
 
Toeters en bellen op de motor. Nuttig of niet? 
 

  
Na diverse pan’s versleten te hebben vorig jaar over 
gestapt naar een BMW R1200RT. 
Dit uit noodzaak daar het model van de pan toch wel wat 
te oud aan het worden was. 
Nu staan er op zo’n R1200 RT wel wat toeters en bellen en 
ik was niet zo zeker of dit op een moto wel nodig was 
tot………………….. 
Vrijdagmorgen 19/8/16.   
Om 6h35 rijd ik rustig tegen 115 km/h op het links rijvak 
van de E19 van Brussel naar Antwerpen. 
Het is er al goed druk op, maar toch nog net geen file.  
Als ik ter hoogte van Mechelen ben is het net of mijn 
dashboard ontploft in één rood flikkerend scherm. 
Van het schrikken alleen al ga je onmiddellijk minderen en 
zoek je een weg door het andere verkeer richting 
pechstrook. 
Met nog 1 rijvak te gaan voor ik op de pechstrook ben zie 
ik dat mijn aanwijzing van buitentemperatuur verdwenen 
is en op deze plaats mijn bandendruk wordt weergegeven. 
De achterband geeft nog netjes 2.7 kg aan. MAAR de druk 
van de voorband staat op 700 gr als ik de pechstrook op 
rijd. En als ik helemaal stil sta en nog eens kan kijken wordt 
er nog maar 200 gr druk aangegeven. Als ik nu probeer 
verder te rijden om een veiliger oord te bereiken merk ik 
dat de moto om te zeggen onbestuurbaar is geworden. 
Na dit voorval heb ik al dikwijls nagedacht. 
Wat als ik geen waarschuwing had gekregen? Dan had ik 
waarschijnlijk nog 110 gereden met nog maar 700 gr 
bandendruk en ……. km/h met nog maar 200 gr 
bandendruk. 
Ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar volgens mij heb ik 
iets te danken aan die toeters en bellen. 
Johan 
 
 
 
 
Septembermaand: De maand van de uitersten voor EAMV 
In september stonden er voor ons EAMV 3 activiteiten op 
de kalender. Op 11 september stond de goede doel rit op 
het programma en in het weekend van 24 en 25/9 haalden 
we ons stalen ros van stal om naar Frankrijk te rijden. 
Neen, deze tekst wordt niet een klassieke verslagje van 

deze 2 ritten, maar wel 1 puntje uit beide activiteiten naast 
elkaar gezet. 
Namelijk het middageten. 
Tijdens de goede doel rit reden we immers alle tavernes 
die open waren voorbij tot we in een streek kwamen waar 
er helemaal geen tavernes of restaurants meer waren 
terwijl onze maag al tegen elkaar plakte. 
Hier parkeerde 1 van onze bestuursleden in een piepklein 
dorpje om een bakker binnen te sprinten. Na 2 minuten 
was hij terug buiten en dirigeerde ons naar het plaatselijke 
sportcafé (waarschijnlijk al geopend van voor de 1é 
wereldoorlog). Zelf kwam hij 10 minuten later binnen met 
onze lunch. Een kartonnen doos met 39 pistolets in. 
Gelukkig lag er een beetje beleg tussen, maar boter 
hebben we niet gevonden. 
Eén van onze andere bestuursleden had tijdens de 
zaterdagrit op het Frankrijk weekend ook iets dergelijks 
voorzien. 
Na een bezoek aan een heus kasteel mochten we onze 

picknick onder het afdak van de vroegere paardenstallen 

nuttigen. Ware het niet dat wij helemaal geen picknick bij 

hadden. 

Sommigen van de groep begonnen al wat te morren en 

wezen er op dat ze 2 weken geleden ten minste nog een 

droge pistolet hadden gekregen.   

Pas 10 minuten later kregen ze door dat ze in het ootje 

waren genomen toen de kasteelwaard een champagne 

aperitief opdiende, gevolgd door diverse salades en koude 

pasta’s. 

Ook charcuterie en kaas kon niet op. En de soezen en 

andere gebakjes ronden dit geheel deftig af. 

En voor de dorstige was er buiten fris en wijn ook nog eens 

een bak Leffe ter beschikking. 

Deze “schrokpartij” in de kasteeltuin was toch wel iets wat 
niet verwacht was, net als de pistolets van 2 weken 
geleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 23/10 reden we de pokerrit. Start hartje Stabroek 

aan de Cafe de Klok, deze was echter nog gesloten. Dus 

geen koffie voor vertrek! 

De rit was een 165km lang speelde met de Nederlandse 
grens. Veel konden we niet zien vanwege de snert (mist) 
die er hing. Verschillende hebben afgemeld wegens ziekte, 
Bavo ging later aansluiten en ikzelf was vrij laat want ik 
moest mijn passagier nog helpen aankleden. Tanken 
diende ook nog te gebeuren maar gelukkig was ik niet 
alleen. 

Toeters en bellen 

Septembermaand 

Pokerrit 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6KrIytLPAhWEDxoKHVphDwEQjRwIBw&url=http://www.motorcyclemojo.com/2014/08/r1200rt/&psig=AFQjCNF5aLcAeX5ZDahv1Gjt-Vf1Iiy7OQ&ust=1476269479539817
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Door veld en hei maar ook door de koude bereikten we 

onze eerste stop. Die bleek nog niet open te zijn maar de 

waard zal onze motoren gehoord hebben en de deur ijlings 

opengedraaid. Tijdens het nuttigen van warme dranken 

deelde onze Croupier, Kyan, op professionele manier de 

kaarten uit. 

Het oog van menigeen viel op de blinkende paal opgesteld 

tussen vloer en plafond, de wildste gedachten…. Toen 

Johan vV opmerkte dat zo’n paal normaal dubbel is 

uitgevoerd is vroeg z’n vrouw hoe aan deze kennis kwam… 

 

 
De rit ging verder via de Kempen langsheen mooie 

plaatsen….moest ge er wat van zien….mist hé. Als 

middagstop had ik de “Rooftop” gekozen, een 

dakrestaurant van een bekende meubelwinkel in 

Zandhoven. Maar, vermits ik niet gereserveerd had kon 

Bavo me vertellen dat er geen plaats was voor een 15 

man!! 

Ben dan eens gaan luisteren en we mochten lunchen op 

het buitenterras, brrrr. De maître heeft wel de gasbranders 

aan gedaan wat toch wel wat warmte gaf. 

 
Ook hier kon Croupier Kyan weer kaarten uitdelen. Na de 

lunch ging het verder maar naarmate het einde naderde 

werd de groep kleiner. Ze keerden huiswaarts om ’s 

avonds appel te geven bij “Hechi “ waar we voor 3 uur 

konden tafelen. Maar alvorens we konden eten moesten 

de kaarten nog gespeeld worden. Deze slag werd 

gewonnen door 2 

koppels, Dirk & Monda 

en Johan & Theresina. De 

prijzen zullen ze 

ontvangen bij de 

volgende 

ledenvergadering. 
 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Kyan, en nu ik 8 jaar ben mag ik meerijden op 

de moto van vokke.  

Mijn eerste rit samen met vokke en de club was de 

pokerrit en mocht ik onderweg de kaarten uitdelen. Heel 

leuke ervaring, ik was wel moe want was al om 04u 

wakker…. Ik kon de slaap niet meer vatten. 

Ik ging een spannende dag beleven. 

Nu zal moeke het heel moeilijk krijgen om nog mee te 

rijden, ik geef mijn plaatsje niet af, na. 

 
 

 

 

 

 

 

redactie@eamv.be 

Volgende deadline voor verslagen en advertenties 

26 December 

 

Zin om te toeren ? Contacteer alle leden via: 

mailritten@eamv.be 

November 

 
01 02 03 04 05 06 Herfst  Fotoavond 

07 08 09 10 11 12 13  Proms 

14 15 16 17 18 19 20 Ledenvergadering 

21 22 23 24 25 26 27    

28 29 30           

December 

 
    01 02 03 04   

05 06 07 08 09 10 11  Toneel 

12 13 14 15 16 17 18    

19 20 21 22 23 24 25 Kerst   

26 27 28 29 30 31      

Kalender 

Contact redactie  

Jongste bijrijder 

mailto:redactie@eamv.be
https://www.facebook.com/Eamv-117772478389926/
mailto:mailritten@eamv.be

