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Onze
beste
wensen
voor 2013
–
een
veilig
motorjaar
–
veel
plezier met
onze
activiteiten
-…

Kalender Januari – februari – maart
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Ledenvergadering
Al 5 jaar ’t motorikske … nu 6de jaargang. Al 177
pagina’s vol met tekst en foto’s … verslagen,
nieuwigheden, activiteiten, weetjes enz. Beknopt
beschreven in een bundel van +/- 7Mb … wie ze wil,
mag me mailen 

nieuwjaarsdrink - bowling - verkenningsrit –
openingsrit
laatste dag inschrijven bowling (verlenging mogelijk)

In deze nieuwe uitgave zitten wat foto’s van het
voorbije jaar, activiteiten voor binnenkort, en onze
tref dat de internationale toer opgaat. Veel werk dit
jaar … en we proberen dat samen met jullie tot een
goed einde te brengen.
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Ook reizen is een van mijn grote passies vooral Azië
en Afrika dragen mijn voorliefde weg.

Deze keer een interview
met onze prijs winnaar van
de tombola. Paul …

 Wat zou je grootste moto-kick kunnen zijn?
Wat ik op motorgebied wel eens zou willen doen is
op een Royal Enfield dwars door de Himalaya naar
de hoogst berijdbare bergpas ter wereld te rijden
maar ik denk dat dat bij dromen zal blijven.





Vertel
over
je
allereerste
motoervaring?
Ik was 17 jaar in 1976 een
occasie Suzuki K50cc om
op
de
Camping
in
Turnhout te rijden op de zandpaden en weide en
vooral te leren vallen leren is er niet veel aan want
het doet altijd zeer.
 Als je kan, neem je de moto en rij je naar... ?
Als het goed weer is maakt het niet uit

Welke moto's heb je gehad en welke moto zou
je 'oh zo graag willen'
Begonnen met de Suzuki K50cc vervolgens een
Honda Amigo omdat daar gewone benzine in mocht
en een elektrische starter opzat dan vele jaren niets
meer om in 1989 een Honda Deauville NTV650V
aan te schaffen op de beurs
Later is er dan de Honda Deauville NTV700V
gekomen om tot op heden te rijden met de Pan
European te rijden sinds 2009 ik heb momenteel
geen behoefte om een nieuwe motor.

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


Wat doe jij in je vrije tijd als hobby of als rode
draad door je leven, ... iets wat je al jaren doet ..
?
Ik ben kok van opleiding en oefen dit beroep sinds
1976 uit weliswaar de laatste jaren in een
dirigerende functie maar toch blijft het mijn passie en
hobby en zal ik steeds alles wat met voeding te
maken heeft blijven volgen.
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Een vraagje van eamv uit: welke activiteit - met
de club - zou je eens willen doen of doe je het
liefst?
Alle activiteiten zijn leuk en vooral de reisjes en het
contact met de vrienden, als ik vrij ben zal ik altijd
proberen om mee te gaan, ook de uitstapjes zonder
motor zijn leuk zoals de stads en ruien wandeling.

 Tot slot: jouw tip voor de motorrijder?
Hou het veilig probeer steeds iets vooruit te
anticiperen maar vooral laat motorrijden genieten
zijn.
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17/11  ruien
15 plaatsen – 15 gegadigden 
Een 3 uur durende wandeling en nadien nog eens gezellig wat drinken.
11/12  allerlaatste Mapsource cursus voor iedereen (beginners en gevorderden)

WWW.EAMV.BE

De allerlaatste cursus Mapsource is een feit. Full house … we waren met een heleboel leden en niet leden, allen
geïnteresseerd in wat ze nog zouden kunnen opsteken van Mapsource. Uiteindelijk zal met het nieuwe basecamp
de filosofie niet veel veranderen .. maar dat moeten we nog leren voor we in 2014 terug kunnen starten met dit
programma aan de leden aan te leren.
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Zondag 23/12/2012 fotoshoot tref 2013
Voor de officiële uitnodiging van de tref had EAMV
nood aan foto’s. Aangezien we plots veel steun op
europees niveau kregen, kwam alles in een
stroomversnelling. De uitnodiging zou klaar zijn half
januari” werd plots, “volgende week klaar”. In hoog
tempo vonden we de medewerking van Leen als
fotografe en nog 4 EAMV-ers die vroeg uit de veren
wilde komen om aan de linkeroever wat foto’s te
laten nemen.

Leen heeft me de meest succesvolle foto’s gestuurd
en vreemd genoeg … het werd niet diegene die we
dachten dat het ging worden.

Het weer zag er niet uit maar dat veranderde wel, en
er kon wel een voldoende lichte foto gemaakt
worden … na 1,5u allerlei pose’s aangehouden te
hebbenen een koffietje en een gebakje te hebben
genuttigd… was het klaar.
Uiteindelijk werd de foto op de uitnodiging gebracht
+ de nodige teksten en verstuurd richting … vel
landen.

Met dank aan alle mensen die dit mogelijk maakten.
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Za 19/01

Nieuwjaarsdrink

WWW:
Bijna Iedereen is ingeschreven … 56 gegadigden komen en waarschijnlijk zijn er nog enkelen die zich niet
hebben ingeschreven. Het belang van inschrijven is hiermee bewezen, nu kunnen wij voldoende voorzien voor
iedereen.
Waar? Heirbaan 7 – 2640 mortsel
Wanneer? Zaterdag 19/01 om 20u00 tot 22u30 (poort blijft een dik half uurtje open,
daarna … bellen aan de poort, of bellen op gsm van één van onze aanwezige leden)
Wat doen? Als je wil .. kan je de zaal mee komen inkleden met wat (eigen
meegebracht) materiaal. (19u15) De Anderen “be on time”
Doe warme trui aan  we voorzien verwarming maar het zal er zeker geen 20°C zijn

WWW: link naar website
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Gezellige avond - bowling

www
Dikke 2 jaar terug zijn we even gaan verbroederen met de PK-bowlingclub. We hadden toen alle plaatsen
gewonnen behalve de eerste plaats … die was voor de bowlingclub.

Dit keer organiseren wij daar een
gereserveerd. Een 4de kan ook
Inschrijven best voor 31
inschrijven, maar er zal
nog banen vrij zijn.
Iedereen kan 2 spelletjes spelen,

gezellig avondje bowling. 3 banen werden al
nog, indien noodzakelijk.
januari … latere beslissers kunnen nog
altijd eerst gecontroleerd moeten worden of er

volg het aantal inschrijvingen op onze website

Waar? Bowling Stone in Wommelgem Autolei 113 –
Wanneer? Zaterdag 16 februari - 19u20 daar (20u00 kunnen we ongeveer beginnen spelen, maar eerst
schoenen passen )
Wat doen? Inschrijven en 9€ overschrijven op onze bekende rekening
WWW verdere info zie onze website

Wat mogen onze leden nog meer verwachten komende maanden?
Een dagje techniek
Ma 25/02
Ledenvergadering (en niet 23/2)
Zo 10/03
Verkenningsrit
Za 23/03
Openingsrit

Met tips voor mooie, straffe, … verhalen en/of over motoren en co, laat het ons weten en stuur een mailtje via
www.eamv.be  inschrijvingen

WWW.EAMV.BE

Mail het bestuur voor extra info of wat dan ook mailto:bestuur@eamv.be
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JAAROVERZICHT 2012
21/01/2012 Nieuwjaarsdrink

27/02/2012 Ledenvergadering

11/03/2012 De Verkenningsrit

07/02/2012 Mapsource voor beginners

24/03/2012 De openingsrit
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18/02/2012 Gezellige avond voor EAMV-ers
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22/04/2012 De criss cross

WWW.EAMV.BE

17 – 27/05/2012 Italie – Molveno
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 14-17/06/2012 Tref Kalscheuren

30/07/2012 ledenvergadering + organisatie BBQ

WWW.EAMV.BE

01/09/2012 Ambiorix rit + BBQ
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23/09/2012 SPA-motorrit + BBQ (EAMV)
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19/10/2012 Kaas-en breugelavond met quiz, personeelskring
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20/10/2012 Pokerrit + ribbekes a volonté
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17/11/2012  ruien
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