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Ahaa … het jaar 2010 zit
erop, 2011 is er en hopelijk
heeft iedereen van de
overgang genoten.
Om het nieuwe eamc-jaar
goed te beginnen, pakken
we er ene, … of twee tijdens onze nieuwjaarsdrink
in Ekeren



BE THERE …
The place to be, voor actieve en minder actieve
leden om elkaar wat te leren kennen … want met al
mijn interviews … leren jullie er
maar 6 per
jaar kennen.

WWW.EAMC.BE

BE THERE … om nog een andere
reden … maar de welke verklap ik u
niet  … niets zo leuk om iedereen zo
nieuwsgierig te maken met niets te
zeggen.
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Leden ; Bestuursvergadering
eamc: nieuwjaarsdrink, mapsource, verkenningsrit,
openingsrit
deadline binnenbrengen rit wedstrijd
Motosalon brussel
Krokusverlof

‘t Motorikske

Voor deze editie
stelt onze reporter
van dienst, een
EAMC bestuurslid –
Paul,
bestuurslid
van het eerste uur
en bmw rijder …
enkele vragen

Vertel over je allereerste moto-ervaring?

Ik ben vrij laat beginnen motorrijden (>30 jaar) en
had daarvoor nog nooit met een gemotoriseerde
tweewieler gereden.
Met mijn autorijbewijs kon ik toen zonder problemen
een moto aankopen. Mijn eerste moto was een
Honda
Boule d’Or 900cc die ik
gekocht heb van een
collega op
het werk.
Toen
ik
de moto
ben gaan
halen heb
ik eerst
wat uitleg
gekregen van hoe ik moest schakelen, hoe ik
bochten moest nemen (is niet zoals met een fiets
heb ik toen ondervonden), enz
De daarop volgende maanden waren hallucinant,
dat ik toen geen zwaar accident heb meegemaakt is
voor mij nog altijd een raadsel.
 Als je kan, neem je de moto en rij je naar... ?
Schotland
Ik ben in loop der jaren enkele malen
met mijn echtgenote naar Engeland en
Schotland geweest met de moto, en ik
heb daar nog altijd zeer mooie
herinneringen aan.
 Geslipt - gevallen - ongevalvrij - klein accidentje
- niet schuldig - km vreter - ontspannen - toeren doehetzelver - racen - zon - Schotland - Champagne
- Ardennen - 150km - 250km - 400km - >400km(per
dag) - kaart – GPS (start) (schrappen wat niet past)
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 Wat doe jij in je vrije tijd als hobby of als rode
draad door je leven, ... iets wat je al jaren doet .. ?
Motor rijden, computers (hardware en software),
schaken, elektronica, knutselen




Tot slot: jouw tip voor de motorrijder?

Te allen tijde defensief rijden en nooit uw voorrang
afdwingen (komt nooit goed, heb ik aan de lijve
ondervonden)

Wat zou je grootste moto-kick kunnen zijn?

Eens rijden op een circuit, geen wedstrijd maar
gewoon eens snel rijden zonder mij zorgen te
moeten
maken
over
flitspalen,
auto’s,
verkeerslichten en dergelijke.

 Welke moto's heb je gehad en welke moto zou
je 'oh zo graag willen'
Honda Boule d’Or, BMW K75S, BMW K100RS,
BMW K1100RS, BMW K1200S
Mijn volgende moto (dit jaar hoop ik) zal een BMW
S1000RR worden.

07/12/2010 Mapsource voor gevorderden:
Onder het ‘moto’  “Hoe een rit maken die een
ander kan rijden zoals de bedenker het graag zag”
“7 EAMC leden en 1 niet lid hebben beslist om zich
nog wat dieper te laten inwijden in de mapsource.
Allereerst worden onze vooraf ingeleverde ritten
(oefeningen) één voor één in detail bekeken en
moeten we in groep eventuele foutjes, maar vooral
mogelijke verbeteringen opzoeken.

WWW.EAMC.BE

In het tweede deel van de les, pasten we de net
gekregen tips en tricks toe op onze eigen gemaakte
ritten.
De lesgever Harald, die bijgestaan wordt door
Werner, komt tussendoor langs zodat we nog meer
details over de mogelijkheden van dit programma
meekrijgen.
Voor ons 8 was het een zeer geslaagde avond en
via deze weg willen we Harald en Werner danken.
 Een vraagje van eamc uit: welke activiteit - met
de club - zou je eens willen doen of doe je het liefst?
Het motortreffen vind ik nog steeds een van
jaarlijkse evenementen die ik zeer graag doe.
En natuurlijk niet te vergeten de voorjaartrips.
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Johan.”
Yep … anders dan anders les gegeven, met
resultaat (hopelijk he)
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Zaterdag 22/01 nieuwjaarsdrink in de Ballantines

 Auto en motorsalon

WWW:
Waar: Ekeren, Ballantines
Klein Hagelkruis 62-64, 2180 Ekeren
Wat: eentje of 2 of … drinken + nog
iets speciaals 
Wie: Alle leden van de club
Wanneer: 22/03 om 20u00

 14-23/01/2011  Paleis 1 en 3
zijn voor ons  het interessanste
 Voor motorrijders: Parking 1
aan
voorzijde
(Keizerin
Charlottelaan). Vestiare aanwezig
aan ingang komende van parking A
 www.salonauto.be

dinsdag 08/02: Cursus beginners Mapsource
WWW:
Waar: Ekeren, Ballantines
Wat: Mapsource voor beginners
Wie: eamc-ers: max. 10 deelnemers
Wanneer? Dinsdag 08/02 om 19u30
(STIPT!)

Activiteiten
Er zijn enkele foutjes in de vorige kalender geslopen,
bij deze …
27/12-09/01 Kerstvakantie
EAMC = zaterdag 22/01 nieuwjaarsdrink …
EAMC = dinsdag 08/02 mapsource
EAMC = zondag 06/03verkenningsrit
07-13/03 Krokusvakantie
 EAMC = zaterdag 19/03 openingsrit
11-25/04 paasvakantie
 EAMC = zaterdag 23/04 criss cross
 EAMC = 14-21/05 Tsjechië
02-05/06 Hemelvaart
11-13/06 Pinksteren
 EAMC = zaterdag 03/09 BBQ rit (mortsel)
 EAMC = zondag 23/09 Ribbekesrit
 EAMC = zaterdag 19/11 een nader te bepalen
activiteit
 EAMC = dinsdag 13/12 mapsource
26/12-08/01 Kerstvakantie

WWW.EAMC.BE





Extra Activiteiten georganiseerd door leden
 Patrick organiseert een 4-5 daagse in de week
na de criss cross (eind april)
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 inschrijving leden: 979-6438902-47 Argenta
bank, “Inschrijving + naam (namen) + 2011”
Personeelskring-lid 8 euro
Niet-personeelskring-lid 11 euro
Uiteraard … krijgen de leden ook
dit jaar iets voor hun lidgeld.
 Nog nieuws uit de moto-GP
Dat Rossi overstapt naar Ducati, weten we al langer.
Dat er nog meer rijders van
stoelen … sorry, motozitjes
wisselen, weten we ook.
Lorenzo blijft bij Yamaha.
Maar halverwege december
kwam het bericht dat Paris
Hilton een 125cc team gaat sponsoren.
SuperMartxé VIP by Paris Hilton team
Het
SuperMartxé
team
wordt gerund door Raul
Romero, met naast hem
Ricard Jové als Sporting
and Technical Director, die
in het verleden al met grote
namen als Valentino Rossi
en
Max
Biaggi
heeft
gewerkt. Rijders voor het
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team zijn Sergio Gadea en Maverick Vinales, die
met een Aprilia RSA 125 aan de start zullen
verschijnen.
Benieuwd of er nu nog meer volk naar de Moto-gp
komt dan voordien. Ze heeft in ieder geval al 40x
meer twitter-volgers dan Lorenzo (85.000). Dat
belooft roze champagne bij overwinningen …

Hopelijk vlot het beter
dan met het team van
Antonio
Banderas
(vorig jaar)

laatste kilometer. De nieuwe sport-touring banden
komen ten goede aan alle motorrijders die willen
profiteren van plezier, grip, stuureigenschappen en
duurzaamheid.
 vakantiegangers
 Als je in groep op reis vertrekt, dan wordt er
meestal een volgwagen ingezet die alle bagage voor
de motorrijders ‘meesleurt’ … maar iedereen heeft al
wel de goldwing gezien, met een aanhangwagen of
2 of meer erachter.
Ideaal?

 Nog winnaars … maar dan onder de eamc-ers

Nog
geen
ervaring
mee,
maar
voor
diegene
die
regelmatig
op
vakantie trekt en
toch net iets meer
mee wil nemen dan 3 paar sokken, 1 broek en 1
paar wandelschoenen en tandenborstel … check
volgende sites even:
http://www.tourmaster.nl

De mensen van de BBQ-rit weten het nog goed,
Werner verkocht ijverig de lotjes voor de tombola
van de personeelskring … maar kaapte zelf de 2de
prijs weg! Patrick pakte de 43ste prijs.



Marc en Filip wonnen respectievelijk de 5de en de 9de
prijs met de medewerkerenquête



Of zet de motor op de aanhangwagen

http://www.campersite.be/aanhangwagens/motortrail
ers/aanhangwagens-recreatie.php
Of neem je eigen caravan mee

Proficiat.
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 Pilot Road 3
Michelin zal in januari 2011 een opvolger voor de
succesvolle
Pilot Road 2 op
de
markt
brengen. De
band is getest
op het Dekra
Test
Center
en is op alle
fronten beter
dan de Pilot
Road 2.
De
tweecomponententechnologie is om de
levensduur te vergroten terwijl de XST technologie
grip op nat wegdek significant verbetert tot de
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Je kunt het EAMC-bestuur steeds bereiken via de
website www.eamc.be door het invulformulier in te
vullen.
Vergeet je lidgeld-2011 niet te betalen!
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