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Einde april en … echt een motorseizoen, dat kan
niemand ontkennen.
Zelfs een collega een bureau verder heeft een ritje op
de Vespa gedaan in het Hageland en vertelde er
ronduit over. Toen kwamen de andere ‘Vespa’ verhalen
boven… op vakantie op de scooter en 50km/h bollen
met de benen bloot, slefferkes aan en … dat was dan
het begin nog maar van de dag.
Naar het einde van de dag of de huurperiode toe stijgt
het vertrouwen in de tweewieler maar helaas niet het
aandoen van veiligheidsuitrusting en toch … vlammen maar tegen veel meer dan 50km/h.
Eerlijk gezegd … wie heeft dat nog niet gedaan? En het is toch zo leuk … met de haren
wapperend in de wind (niet voor iedereen weggelegd  ), de zon in het gelaat en ’s avonds
met verbrande benen van de zon en een goeie after-sun… een cocktail drinken.
Woeps we wijken af… dat verhaaltje is voor sommigen realiteit, voor sommigen een droom.
Die ‘zonnige vespa’ vakantie is iets moeilijker realiseerbaar dan die cocktail.
De planning voor EAMV
 Criss cross op zondag 27/04
 Ledenvergadering op 05/05
 Engeland einde mei
 Tref in Wesseling 12-15 juni
De voorbije ritten – verkenningsrit en de openingsrit –
hebben al heel wat motorrijders op de baan gebracht en
dat in combinatie met goed weer… we kunnen gelukkig
zijn.
De VW-foto is toch wel een aparte he … nostalgie in dubbele uitvoering.
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De eerste vragen ronde aan een koppel
sympathisanten…

8.stel je kan iets organiseren voor onze
leden omdat je dat graag eens wil doen...
wat dan..
9.wil je nog wat vertellen...iets kwijt...tis de
moment
10.tip als motard voor de motard

WWW.EAMV.BE

Paar
nieuwe
vragen,
of
anders
geformuleerd en … hier zijn onze
sympathieke sympathisanten … Maria en
Dre

1.stel je even voor.
2.hoe in contact gekomen met eamv en
wanneer ongeveer?
3.wat spreekt je zo aan bij eamv
4.wat zijn de activiteiten die je niet wil
missen.
5.je hobby’s sport/familie/muziek/kunst...
6.waarmee rij je... wat gehad en wat wil je
ooit hebben mocht je het kunnen betalen /
kwijt geraken in je garage...
7.natte droom als motard (reis/moto/tripjes/
of waar denk je aan)

’t Motorikske

Zie hier hun relaas … als één groot
antwoord
“Wij zijn Dré en Maria. Ik ben de schoonzus
van Marc Wouters en het is door hem dat
wij lid zijn van EAMV. Toen hij hoorde dat
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de club naar Schotland ging gaan in mei
2009, zijn we allebei lid geworden.

graag zou gaan rijden en ook een rit van de
alpen en zo naar de Piereneën staat nog
op zijn lijstje.

Dré ging alle zondagen mee met zijn vader
naar de motorcross, vanaf zijn 10 jaar was
hij al zot van brommers en moto’s, croste
zelf wat met oude brommers in de wei
achter hun huis. 16 jaar en 1 dag en hij had
zijn rijbewijs B reeds op zak en kocht een
Flandria Record 4. Op 19 jaar werden de 2
wielers aan de kant gezet voor een huis,
auto en daarna een vrouw.

WWW.EAMV.BE

Ongeveer 20 jaar geleden begon alles weer
te kriebelen en toen vrienden hun moto
kwamen tonen en hij er even op gereden
had kocht hij ook een Suzuki DR650. Na 3
jaar mocht het iets sneller en ging hij over
naar een Suzuki RF900R na veel plezier,
veel km., sportschool en circuit werd het tijd
voor iets nieuw en dat werd een Yamaha
Fazer 1000.

Ik ben een laatbloeier en ben op mijn 40ste
gestart met een Yamaha Virago maar door
mijn scheiding moest ik deze machine
verkopen. Na samen te zijn met Dré kocht
ik me een Suzuki GS500E.
Enkele weken na onze reis naar Schotland
had ik een moto ongeluk en was mijn
motootje
volledig
kapot.
Na
mijn
herstelperiode zag ik een Triumph
Bonneville, hij was al verlaagd (nodig voor
mijn korte benen) en met verschillende
opties op, dus na een testritje van 15
minuten wist ik het dit was de mijne.

De Fazer was niet zijn ding: een hard zadel,
veel wind en weinig comfort en Dré stapte
na 2 jaar over op een BMW K1200S.
Pracht machine die hij na mijn ongeval
omgewisseld heeft voor een touring BMW
R1200 RT, dit bevalt hem prima, goede
motor om te reizen en lange ritten te maken.
Hij houdt vooral van moto’s, F1, moto GP
en frutselen in zijn werkhuis, muziek maken
(dj) en een pintje pakken zonder zijn moto.
Als het even kan stapt hij op zijn BMW en
gaat toeren. Hij is blij dat hij bij de club is
zodat hij soms een doel heeft om te toeren.
Toen hij na Sardinië door Corsica naar huis
kwam zei hij dat hij daar nog wel eens
’t Motorikske

Leuk vooral als ik met mijn motooke tussen
alle BMW en Pannen sta, zelfs Dré rijd er al
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eens op zo rond de kerk en dan komen zijn
knieën bijna tegen zijn ellebogen. Hij vindt
dit een speelgoed motooke.

Later was ik blij dat we beneden waren
want al die haarspeld bochten werden me
bijna te veel.

Ik hou vooral van
flamenco dansen,
alles wat Spaans is
en beoefen ook
yoga. Graag zou ik
eens de route 66
doen in Amerika,
dat zal wel een
droom blijven (door
mijn korte beentjes)
want ik kan moeilijk
mijn
Triumph
meenemen.
Wij hebben al bijna alle reizen meegedaan
die EAMV organiseert en zijn hierover
steeds tevreden geweest zowel de
organisatie als de leden die ons vergezellen.
Dit jaar de Engelse Riviera, ben wel eens
benieuwd want dit gaat een heel ander
parcours zijn dan in de bergen.

Deze uitspraak vind ik ook een goeie “ogen
op je gat hebben” hihi
Groetjes,
Dré en Maria”

WWW.EAMV.BE

Vorig jaar zijn we met een bevriend koppel
naar Frankrijk geweest, wou graag eens de
Col de Galibier en Alpe d’Huez beklimmen
met de motor, had dit ooit gedaan met de
wagen en door alle wielerterroristen stil
gevallen bijna op de top van de Galibier.

Onze tips zijn “denk eraan dat je maar op 2
wielen rijd”, “autobestuurders hebben je niet
altijd gezien” en een screening is ook aan
te raden,

’t Motorikske
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1000 bochten of was het 1000 kilometer
Een klassieker die de meesten onder de motards kennen maar misschien nog niet gereden
hebben: “de 1000 bochten”
Oorspronkelijk was het een tocht van 1000 kilometer, de ultraloop onder de
langeafstandlopers maar dan voor de motorrijders… als je dan geen eelt aan je “poep” kreeg
dan had je wellicht een salon op je moto geïnstalleerd. Zeker als je de toestand van de
Belgische / Luxemburgse / Franse wegen kent. 1000 kilometer is ook een nachtmerrie als
organisator als je ‘even’ je rit wil verkennen of als er plots wegenwerken opduiken of
ongeweten dorpsfeestjes.
De 1000km was anno 2001 – geen GPS enkel
bepijling of een pijltje bolleke route, ideaal om eens
goed verkeerd te rijden – maar … “een motard rijdt
nooit verkeerd, hij doet enkel dan wat meer kilometers”.
De 1000 bleef behouden en de kilometer werd
vervangen door veel leukere term: “bochten”. Wat doet
een motard graag, bochten nemen, trage, snelle …
bochten dus. Voila en dus gaan ze voor een rit met +/1000 bochten en dat heeft veel bijval.

WWW.EAMV.BE

De eerste rit was 338 km lang en had 1041 bochten, +/- 200 deelnemers.

In 2008 waren er al +/- 1200 deelnemers voor een rit van 371km en 1172 bochten
Sinds 2011 blijft aantal het deelnemers stabiel rond de 1000… toevallig waarschijnlijk.
Het hoge aantal deelnemers is ook een item voor veiligheid, veilig rijden en inhalen. Je kan je
heel goed voorstellen dat iemand die onderweg 2x bandenwissel moet doen, heel anders

’t Motorikske
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gereden heeft dan iemand die met zijn banden 25000 km rijdt. Dit … is iets dat de organisatie
duidelijk wil zeggen: de 1000 bochten is geen snelheidswedstrijd. “respecteer de wegcode,
zeker in de bebouwde dorpskernen, wil je de reputatie
van de motorrijders niet verder om zeep helpen”
Het zegt voldoende …
Op de website zie je allerlei statistieken… bochten/km,
aantal kampeerder, aantal bochten, % km per land,
enz …
Het deelnemersveld stijgt enorm, entertaingehalte moet mee, tenten groeien …
Zaterdag 21/06 (week
na den tref) is het
weer zover … 13de
editie gaat dan van
start

http://www.1000bochten.be/
http://www.1000bochten.be/index.php/10-jaar-1000-bochten
http://www.1000bochten.be/index.php/13de-editie-rit-2014
https://www.facebook.com/1000bochten
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Unizo – dec/2013 – copy paste – maar
met de nodige ademhalingen en foto’s erin
om het toch beetje leesbaar te maken 

Nu de overheid bedrijfswagens strenger
fiscaal aanpakt, heeft u misschien ook al
overwogen over te stappen naar een
tweewieler voor beroepsgebruik: goedkoper
in aankoop en verzekering én fiscaal een
stuk interessanter. En wie weet wordt het
dit jaar misschien toch nog zomer…?

’t Motorikske

De belangrijkste voorwaarde om een deel
van de kosten van een motorfiets of scooter
fiscaal te recupereren (afschrijvingen,
verzekeringen, het onderhoud, de belasting
bij de inschrijving en het gebruik…) is dat u
het voertuig minstens voor een deel
gebruikt
voor
beroepsmatige
verplaatsingen.
Steeds meer zelfstandigen gaan ermee op
klantenbezoek, werknemers gebruiken de
motor
voor
woonwerkverkeer.
Om de kosten te
kunnen
inbrengen, dient
u een bepaald
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beroepspercentage op te geven. Gebruikt u
als architect bijvoorbeeld uw motor
uitsluitend om klanten of bouwwerven te
bezoeken,
dan
beloopt
het
beroepspercentage 100%.
Om de kosten van een motor fiscaal te
kunnen recupereren, moet u de werkelijke
kosten kunnen bewijzen aan de hand van
documenten,
zoals
aankoopen
onderhoudsfacturen. Maar dit bewijs heeft
pas zin als u daarmee uitkomt boven het
algemene kostenforfait (maximaal € 3.790,
voor inkomstenjaar 2012, aanslagjaar
2013). Opgelet: handelaars, industriëlen en
landbouwers moeten altijd hun werkelijke
kosten bewijzen en kunnen dus geen
gebruik
maken
van
het
forfait!

Welke kosten zijn aftrekbaar?
Fiscaal is het veel interessanter u voor uw
beroep te verplaatsen met een motorfiets
dan met een personenwagen.
Motorkosten vallen niet onder de 75%beperking of het forfait van € 0,15 per
kilometer voor het woon-werkverkeer. Dus
ook
uw
brandstofverbruik,
verkeersbelasting of verzekeringspremies –
in zoverre ze verband houden met
beroepsmatig
gebruik–
zijn
volledig
aftrekbaar.

WWW.EAMV.BE

Er zijn dus twee manieren om
motorkosten af te trekken:
Door de werkelijke kosten te bewijzen,
zowel voor de beroepsverplaatsingen als
voor het woon-werkverkeer
Door de werkelijke kosten te bewijzen voor
de beroepsverplaatsingen en genoegen te
nemen met het forfait van 0,15 euro per
kilometer voor het woon-werkverkeer
Ook de kledingkosten voor het
(beroepsmatige) gebruik van een motor zijn
onder bepaalde voorwaarden fiscaal

’t Motorikske

aftrekbaar, en wel in de vorm van een
afschrijving. Het moet gaan om specifieke
en beschermende motoruitrusting (de
eigenlijke bovenkledij) of thermische
onderkledij,
aangekocht
in
een
motorspeciaalzaak en met een factuur
waarop merk, model en omschrijving van
de aangekochte motoruitrusting staan
vermeld. Het gaat onder meer over:
motorhelmen, vesten met bescherming aan
schouders en ellebogen, motorbroeken en handschoenen, schoenen of laarzen die
minstens
de
enkels
beschermen,
reflecterende bovenkleding, zelfs sjaals en
halsdoeken.

Degressieve afschrijvingen
Motorfietsen hebben nog een ander fiscaal
voordeel
ten
opzichte
van
een
personenwagen, namelijk de manier
waarop
een
motor
kan
worden
afgeschreven.
Lineair afschrijven betekent dat u
elk jaar een bepaald percentage van de
aanschaffingswaarde
fiscaal
kunt
inbrengen. De afschrijvingsperiode hangt
voornamelijk af van de duurzaamheid van
de motor – afhankelijk van het merk en het
model – en de gebruiksintensiteit of het
aantal afgelegde kilometers.
De fiscus gaat ervan uit dat een nieuwe
motor die normaal wordt gebruikt, kan wor-
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den afgeschreven over vijf jaar. Voor de
afschrijving
van
de
beschermende
motoruitrusting en de helm geldt een
termijn van drie jaar.

Die residuwaarde is gelijk aan de
aanschaffingswaarde min de afschrijvingen
die al zijn gebeurd. Het percentage van de
degressieve afschrijving mag de 40% niet
overstijgen.
Zodra het bedrag van de degressieve
afschrijving kleiner is dan de afschrijving die
volgens het lineaire principe zou kunnen
worden toegepast, mag u overschakelen op
de lineaire afschrijving. Let wel, om gebruik
te maken van de degressieve afschrijving
moet u vooraf expliciet een verzoek
indienen via het formulier 328K, aan te
vragen bij de fiscus. U voegt het bij uw
belastingaangifte voor het eerste jaar dat u
de degressieve afschrijving toepast.

degressieve afschrijving, zowel
voor de motor zelf als voor de
beschermende motoruitrusting en de helm.
Dat betekent dat u versneld kunt
afschrijven, zowel wat de tijdsperiode als
het bedrag betreft. Het degressieve
afschrijvingspercentage is immers het
dubbele
van
het
lineaire
afschrijvingspercentage, toegepast op de
zogenaamde residuwaarde van de motor.

bron : Unizo, laatst bijgewerkt december
2013.

Vraagje van EAMV: en hoeveel leden
krijgen we nu bij ?

Een 1-2-3 snel ineengestoken enquête … eigenlijk is dit een verwoording van de motards die
elke dag wel iets tegenkomt of elke nacht droomt van eens te doen…

WWW.EAMV.BE

“Waar erger ik me aan in het verkeer” en “Wat zou ik het liefst doen met de moto”
Realiteit en dagdromen 
2 vragen – veel antwoorden – “keep it simple” was het ‘mot(t)o’ van de enquête
als motard erger ik mij het meest aan 
Een greep uit het zelf in te vullen gedeelte :
 Bumperen
 aan motards die de naam van goede en eerlijke motards bezoedelen
 wagens die oprit en afrit afrijden zonder kijken
 alle deelnemers aan het verkeerd die niet duidelijk maken welk manoeuvre ze van plan
zijn + slechte staat vd wegen

’t Motorikske
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 gsm tijdens rijden, sigaretten door raam/blikjes, ruitensproeien

WWW.EAMV.BE

als motard geniet ik het meest van 

Een greep uit het zelf in te vullen gedeelte :




in de natuur rondrijden (bossen mooie landschappen)
het ont stressen na een dagje werken
het gevoel van vrijheid

’t Motorikske
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De politiek …. En de moto
Kijk misschien ook eens naar volgende links – politici aan het woord omtrent de ‘moto’
Allemaal terug te vinden op www.demotorsite.be
1. http://www.demotorsite.be/content/politici-en-motoren-deel-1  10% meer
motorrijders = 40% minder files (of automobilisten die hopeloos op zoek zijn naar
parkeerplaats)
2. http://www.demotorsite.be/content/politicienmotorendeel2  omtrent km-heffing
3. http://www.demotorsite.be/content/politici-en-motoren-deel-3  belastingen /
voordelen
Hou deze website in het oog … 8 weken lang worden politici aan de tand gevoeld…

.

We passeren Coo en Trois Pont om iets na
de middag bij een pizzeria in Stadtkyll onze
buiken te vullen. Voor 15h zit onze rit van
286 km er op en rijden we de camping waar
de’n tref 2014 zal doorgaan binnen.

Zondag 16/03/2014 verkenningsrit
Met 11 “dapperen” verzamelen we om 7h30
in Waarloos voor een taske koffie.
Eens dit op, starten we onze motoren en
iets later draaien we reeds van de
Brusselse ring de snelweg richting Luik op.
Net Leuven voorbij laten we de snelweg
voor wat het is en passeren we op korte tijd
nog enkele iets drukkere dorpskernen om
dan in een glooiend landschap terecht te
komen zonder enig ander verkeer.

Na even rond gekeken te hebben rijden we
enkele km verder, om neer te strijken op
het terras (ja, zo’n goed weer is het) van
een bikerscafé.

WWW.EAMV.BE

Na de dorst gelaafd te hebben zetten we
aan om via kleine wegen tot in Eupen te
rijden.
Iedereen heeft er zin in buiten mijn motor.

En dit allemaal overgoten met een stralend
zonnetje. Zo gaat het verder over zeer
rustige wegen richting Ardennen waar de
bewolking spijtig genoeg nog niet is weg
getrokken.

’t Motorikske

Na een tankstop vertikt deze het van te
starten en de VAB is al geraadpleegd voor
we startkabels vinden bij een buurtbewoner.
Gebruikmakend van naamgenoot Johan
zijn batterij start mijn motor terug en breng
ik snel de startkabels terug daar de groep al
meer dan een half uur verloren heeft.
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Een ritje tot in de buurt van Gent, een
screening en dan back tot in kruibeke voor
nog een drink. Een mooie dag.
Ziehier verslag van … marcel en gina
“ Nee toch niet , nu zaterdag en niet de
zondag is de openingsrit van de club”
Dus s'morgens verzamelen geblazen aan
het eerste kruispuntje na afrit verrebroek.
Terug kom ik er achter dat mijn helm nog in
een koffer steekt !! En daarvoor moet de
sleutel uit het contact met als gevolg dat we
nog wat meer tijd verliezen door voor de 2é
keer de startkabels gaan te vragen.
De tijd voor nog een stop is hierdoor
opgebruikt en na nog een heel mooi stuk
rijden zijn we in Eupen de snelweg op om
een groot uur later terug thuis te zijn.
Johan
Zaterdag 29/03/2014 openingsrit
Eindelijk de prijsuitreiking… de beste rit van
alle inzendingen werd bekroond. 3
inzendingen en 2 anonieme juryleden.
Beide
juryleden
kregen
3
routes
aangeboden zonder dat ze wisten van wie
ze kwamen om zo onpartijdig mogelijk te
blijven.

WWW.EAMV.BE

Unaniem werd ‘nijntje’ gekozen als winnaar.
T-rex en tractor werden 2de en 3de. De
deelnemers werden allen beloond, de
juryleden krijgen hun beloning nog.

’t Motorikske

Even voor het vertrek werden de prijzen
voor het maken en insturen van de
openingsrit aan de verdienstelijke leden
overhandigd waaruit bleek dat Johans (aka
“nijntje”) rit werd uitgekozen door een
gelegenheidsjury.
Mooi op tijd werd vertrokken richting doel
waar de weg
versperd
werd
door
een
slagboom en
we
een
tweede maal
langs
de
verlaten
huizen van
wat
ooit
eens
een
mooi
polderdorp
was werden geleid. Na een tijdje de
westerschelde gevolgd
te hebben
bereikten we een café (zie foto van de
maand op www.eamv.be) aan het
verdronken land van Saeftinge waar de tijd
stil is blijven staan. Hierna werd koers gezet
richting Rieme waar we konden deelnemen
aan een mag screening waarbij de motor
technisch werd nagekeken en er een
parcours afgelegd kon worden onder
begeleiding van twee ervaren lesgevers
van stam waarbij ondergetekende zijn
motor heeft neergelegd .
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Na een broodje werd de tocht van
“nijntje“ terug aangevat waarbij na een
overzet (gratis) langs landelijke wegen
richting eindpunt gereden werd onder
begeleiding van een mooi lentezonnetje.

ZONDAG 27/04/2014 - criss cross picknick
 afspraak 7u30 voor koffie + voltanken
afspraak 8u00 start – rit naar Namen
(+/-100km 1u rijden)
 start E19 - waarloos tankstation
 1 startpunt - 1 eindpunt - picknick
onderweg - eten in Dinant - drinken in
Ciney
 route is klaar + voorgereden - nog de
triplog ontvangen en verder afwerken
 verwacht een lange dag met de nodige
pauzes, neem zelf wat drinken +
PICKNICK voorzien voor de eerste halte
(kan zijn dat cafe nog dicht is dan)
daarna afspraak op één punt en dan
naar huis ... +/-17u00-18u00
je kan al inschrijven
De rit zelf is een 180-200km lang.

Op het laatste terrasje van de dag in
Kruibeke kwam iedereen weer samen en
werd er nog wat nagepraat over het
afgelopen ritje alvorens de eersten
aanstalten maakten om voldaan huiswaarts
te keren 

WWW.EAMV.BE

groetjes marcel & gina”

Voor zij die het unieke concept nog niet
kennen.
Zondag 27/04 Criss cross + PICKNICK
meebrengen
Editie nr 6

’t Motorikske

3 routes met het idee om de groepen klein
te houden, rijden hun eigen traject.
Aangezien ze toch niet met elkaar kunnen
praten onderweg, is wel de mogelijkheid
gemaakt om elkaar te zien, en dit tijdens
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het rijden als de routes elkaar kruisen. Meer
dan ooit zijn de delen van de wegen waar je
elkaar kan ontmoeten heel lang, lees ‘heel
lang’. In theorie zou je elkaar dus meerdere
keren zeker moeten zien.

Tihange, Engis, Hout-si-Plout, Aywaille,
Trois-Ponts,
Coo,
Losheimergraben,
Manderfeld, de grens over, Stadtkyll,
Wershofen en zo verder naar de camping.

Stoppen op gemeenschappelijke plaatsen,
voor een picknick en een drankje of voor
het middag eten.

Inschrijven kan
www.eamv.be

12-13-14-15 juni 2014 – motortreffen
Wesseling

dagen veilig motorrijden: 3-4 mei 2014

Trefterrein dat dit jaar gelegen is in de
Camping Schuld / Ahr

Lokale Politie Antwerpen | Verkeer

Website:
schuld.de/

tel. 03 338 12 13

http://www.campingplatz-

nog

via

de

website

Kievitplein 20 | 2018 Antwerpen
olivier.anciaux@politie.antwerpen.be
www.politieantwerpen.be
Je volgt met de motor een bewegwijzerd
parcours doorheen de haven waarbij je op
verschillende
locaties
een
rijvaardigheidsproef aflegt.

WWW.EAMV.BE

Hierbij oefen je onder andere trage
manoeuvres, het rijden in groep en op
diverse
ondergronden,
(dynamische)
slaloms en een noodstop. De rondrit en de
proeven zijn ook dit jaar toegankelijk voor
iedere motorrijder, ongeacht ervaring.
Deelnemen
is
gratis,
inschrijven
verplicht.
Dit jaar strijkt het Internationaal Evonik
Motortreffen neer in het Duitse Schuld
gelegen aan de rivier de Ahr, voor de
organisatie zorgt de vestiging van
Wesselingen.
Website: www.evonik.motorradtreffen2014.
de.vu . Op hun website zal je ook extra
informatie kunnen vinden.

De Dagen Veilig Motorrijden vinden plaats
op zaterdag 3 mei 2014 en zondag 4 mei
2014. Het onthaal wordt voorzien op de
terreinen van de Antwerpse politie aan de
Noorderlaan. Vertrekken kan om 10.00 uur,
11.00 uur of 12.00 uur.

De rit naar Schuld zelf is ca. 286 km lang
en voert ons langs Bierbeek, Meldert,
Altenaken, Orp, Wansin, Vieux-Waleffe,

’t Motorikske
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rijden in zowel Engeland als Frankrijk links,
dus het spreekt vanzelf dat de Noordtunnel
bij normaal bedrijf wordt gebruikt voor het
verkeer van het Verenigd Koninkrijk naar
Frankrijk en de Zuidtunnel voor het verkeer
in de andere richting.

26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 Mei 2014
Engelse Riviera
“EAMV goes England”
Met de motor het kanaal
(onderdoor) met de tunnel

over

Eerst wat informatie
Eurotunnel Plc is de officiële naam van het
Frans-Britse bedrijf dat de Kanaaltunnel in
concessie exploiteert.
Deze exploitatieperiode is reeds drie maal
aangepast, bij de start was dit 55 jaar
(1987-2042), daarna is de concessie tot 65
jaar verlengd in 1993 en nogmaals tot 99
jaar in 1999.

WWW.EAMV.BE

Het bedrijf heeft de
laatste jaren vooral
te kampen met de
hoge schuldenlast
van 9 miljard euro,
als dat maar goed
komt 

Op een derde en twee derde van de
tunnellengte
zijn
er
wissels
en
verbindingssporen
tussen
de
twee
hoofdbuizen. Dit laat toe bij ongevallen in
één van de zes secties toch de andere vijf
secties in bedrijf te houden.
De bouw van de tunnel zelf begon in 1986
en duurde zeven jaar. Er waren 15.000
mensen nodig om het werk te klaren. De
tunnel is op 6 mei 1994 officieel geopend
door de toenmalige president van Frankrijk
François Mitterrand en de Britse koningin
Elizabeth II.
Gebruik
Er zijn uitgebreide laadperrons aan beide
uiteinden om de voertuigen snel in en uit te
laden. Dat geschiedt van opzij, dus de trein
staat naast het perron.
De reistijd door de tunnel bedraagt
ongeveer 35 minuten. Een oversteek met
de pendeltreinen duurt 'van snelweg tot
snelweg' echter een uur tot anderhalf uur, in
komt door de hele logistiek van de
tolheffing, het in- en uitlaadproces en
douaneformaliteiten. Ook zijn er af en toe
technische
problemen
(seinstoringen)
waardoor de reistijden kunnen oplopen.

De bouw van deze tunnel was klaar op 6
mei 1994. De tunnel loopt van Calais in
Noord-Frankrijk naar Folkstone in Kent. De
tunnel is ongeveer 50 kilometer lang.
Constructie
De tunnel bestaat uit drie buizen, twee
buizen met ieder een spoor en een
middelste vlucht- en servicebuis. Treinen

’t Motorikske

Chunnel Terminal
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Met de motor op de Eurotunneltrein handig!
Je zal een plaats achter in de pendeltrein
krijgen en we blijven tijdens de oversteek in
de buurt van onze motor.
Het personeel van de Eurostar zal u
eenvoudigweg aangeven dat u uw motor in
de rijrichting moet plaatsen op de
zijstandaard.
35 minuten reizen… net de tijd die nodig is
om de benen te strekken voordat we weer,
aan de linkse kant verder rijden.

Beachy Head, is een kaap aan de zuidkust
van Engeland, nabij het stadje Eastbourne,
de kaap is vooral bekend om zijn prachtige
krijtrotsen, die met hun hoogte van 162
meter tot de hoogste van Engeland
behoren. Sinds de 15e eeuw is Beachy
Head berucht om het feit dat veel mensen
het als locatie kiezen om zelfmoord te
plegen. Naar schatting vinden er zo’n 20
zelfmoordpogingen per jaar plaats. Mede
hierom is een speciaal team opgericht, de
Beachy Head Chaplaincy Team, dat
geregeld in de omgeving patrouilleert om
potentiële springers tegen te houden.

Op de trein mag je iets eten of drinken
maar je moet het zelf meebrengen.

Voorjaarsreis naar de Engelse Riviera,
wat komen we tegen en zullen we
onderweg allemaal te zien krijgen !

WWW.EAMV.BE

Hastings, is een badplaats en haven in
East Sussex in het zuidoosten van
Engeland met ongeveer 84.000 inwoners.
De plaats ligt vlak bij de plek waar Willem
de Veroveraar, tijdens de Slag bij Hastings,
in 1066 met 7000 man voet aan wal zette
en de laatste Saksische koning Harold II op
de heuvel Senlac versloeg, waardoor het
land voor de indringers open lag.

Brighton, is een van de bekendste en
grootste badplaatsen van Engeland. In
deze stad bevinden zich nog zeer veel
oude Victoriaanse gebouwen. Brighton
heeft een grote pier die te vergelijken is met
de Scheveningse pier.

Het is ook een stad met twee universiteiten,
namelijk: de Universiteit van Brighton en de
Universiteit van Sussex.
In Brighton wordt ook jaarlijks een reünie
gehouden van motorrijders met caféracers.

’t Motorikske
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Het is een meerdaags evenement waar
honderden motorrijders uit alle windstreken,
ook van het Europese vasteland, op af
komen.

Stonehenge,
is
het
megalithisch
monument bij uitstek ! Het stamt uit de
Jonge Steentijd en ligt dicht bij de plaats
Amesbury in de Engelse graafschap
Wiltshire en ongeveer 13 kilometer ten
noordwesten van Salisbury. De recentste
datering voor de bouw van Stonehenge is
bepaald op 2300 voor Christus, 300 jaar
later dan tot dan toe werd aangenomen.

door Alfred de Grote om zijn territorium te
verdedigen tegen invallen uit Denemarken.

Gold Hill in Shaftesbury
Topsham, het dorp waar ons hotel gelegen
is bevind zich in Devon County nabij Exeter
en ligt langs de oostkant van de rivier Exe.
Er staan veel huizen in Nederlandse stijl, dit
komt door de vroegere katoenhandel, de
schepen brachten toen Nederlandse
bakstenen mee als ballast.
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Het monument bestaat uit een aarden wal
rondom een cirkelvormig arrangement van
grote, rudimentair bewerkte, staande
stenen en is een van de beroemdste
prehistorische locaties op aarde. Hoewel
het woord 'henge' wel onderdeel vormt van
de naam, is het geen echte Henge.
Het bouwwerk plus omgeving zijn in 1986
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Het is tevens een door de Britse
overheid bij wet beschermd antiek
bouwwerk. Stonehenge zelf is eigendom
van de Kroon en wordt beheerd door de
English Heritage-organisatie.
Shaftesbury, is een plaats in het Engelse
graafschap Dorset. Het plaatsje telt 6.665
inwoners en ligt 35 km ten westen van
Salisbury. Het is een van de oudste en
hoogst gelegen steden (219 m) van GrootBrittannië. Shaftesbury werd in 888 gesticht

’t Motorikske
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Torquay, is een badplaats aan de Engelse
Riviera. Het ligt aan de baai Torbay aan Het
Kanaal.
De stad is schilderachtig gelegen en heeft
een zacht klimaat. Hierdoor is het een
belangrijke toeristenplaats. Torquay zelf
heeft ongeveer 55.000 inwoners. De stad
heeft zich langs de baai uitgebreid en vormt
nu
samen
met
de
aangrenzende
gemeenten Paignton en Brixham de
bestuurlijke eenheid Torbay, met een
inwonertal van ongeveer 125.000.

Land’s End, ofte het einde van het land, is
het uiterste puntje van Cornwall, in het
zuidwesten van Engeland.
Twee kilometer voor de kust bij Land's End
liggen de Longships, dit is een groep rotsen
met daarop een vuurtoren die dezelfde
naam draagt. Ongeveer 45 km westelijk
van Land's End liggen de Scilly eilanden.

WWW.EAMV.BE

St. Michaels Mount, de tegenhanger van
Le Mont Saint Michel in Frankrijk en dus
ook een getijdeneiland. Bij laagwater is het
bereikbaar over land, en bij hoogwater is
het eiland omringd door water. Het is
gelegen aan de zuidkust in Cornwall, bij de
stad Penzance.
Op het eiland staat een kasteel en een 15eeeuwse kapel. Het eiland werd gekocht
door Colonel John St Aubyn in 1659 en is
nog altijd in het bezit van de familie St.
Aubyn. Het eilandje met alle gebouwen
wordt echter beheerd door de National
Trust.

THATS ALL FOLKS
Verhaaltjes – foto’s?
Mail ons: bestuur@eamv.be
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