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Voorwoord
Destijds is door Harald Waldukat, één van onze vorige 
voorzitters, ‘het motorikske’ in het leven geroepen. Ons 
clubblad dat steeds interessante weetjes, reisverslagen 
en leuke interviews bevatte. De redactie van dit blad 
werd daarna met evenveel enthousisasme en toewij-
ding overgenomen door onze vorige voorzitter Werner 
Salomez. Dit clubblad werd duchtig gelezen 
door zowel onze eigen clubleden als vele 
andere collega’s van Evonik. Deze  
laatste hebben niet persé een spe-
ciale  band met motorrijden, 
maar zijn  toch geïnteresseerd 
in het wel en wee van onze 
club en zijn leden.

En aangezien dat Werner 
in de loop van dit jaar op 
pensioen gaat was er nood 
aan een nieuwe hoofdre-
dacteur. Ik heb deze taak 
ter mijner harte genomen 
en hoop jullie op een leuke 
en educatieve manier te kun-
nen ‘entertainen’. We willen jullie 
onder andere informatie meegeven in 
verband met wetgeving die verandert en 
nieuwtjes op gebied van motorfietsen. maar ook wat er 
reilt en zeilt binnen onze club, bijvoorbeeld wat onze 
kalender in petto heeft, reisverslagen vanop de motor-
fiets, alsook andere interesses en leuke weetjes van onze 
leden. Ook zullen andere leden artikels schrijven voor 
in ons magazine, zoals Martine Feyen voor deze editie.

Dat onze club dit jaar 15 jaar bestaat, vind ik  het de 
ideale moment om ons clubblad een serieuze opfris-
sing te geven. Daarbij hoort ook een nieuwe naam om 
dit extra in de verf te zetten. Na lang zoeken naar een 
naam kwam mij, tijdens het ontbijt, plots ‘motoerist’ 
te binnen. Deze naam refereert naar drie favoriete 
bezigheden van onze leden. moto, toer en den toerist 
uithangen. Eén belangrijke noemer word hier gemist, 
bourgondiër, maar hey, we kunnen niet alles hebben 
zeker? ;-) 

We schrijven momenteel 1 mei 2020. De maanden die 
gepasseerd zijn, staan inmiddels in ieders geheugen 
gegrift alszijnde een tijd om snel te vergeten. Familie 
bezoekjes mogen niet, huwelijken worden verzet, onze 
ouders en grootouders zitten te wachten tot ze hun kin-
deren en kleinkinderen terug kunnen ontvangen. Een 

goed voorbeeld hiervan is mijn eigen grootvader die 
vandaag 95 jaar wordt. Dit vieren we normaal altijd 
met de familie, maar helaas met uitzondering van dit 
jaar. Gelukkig woont hij nog gewoon thuis en kan hij 
nog vrolijk rond kuieren in zijn tuin.
Maar ook heeft deze covid-19 een weerslag op onze 
club EAMV. Zo is motorrijden uit den boze als het geen 
essentiële verplaatsing betreft. Dus ons verplaatsen om 
te gaan werken bijvoorbeeld is een stuk aangenamer 

geworden, daar het rustiger is op de baan.

Enkele van onze activiteiten zoals de 
dag van de motorrijder, de ver-

rassingsrit en  onze voorjaars-
reis zijn jammer genoeg tot op 

heden niet kunnen door-
gaan. Maar als we allemaal 
samen een beetje ons best 
doen, komen we samen wel 
uit deze onwerkelijke we-
reld. Zo kunnen we elkaar 
hopelijk snel terug letterlijk 

de hand reiken en weer de 
wereld verkennen op onze 

stalen rossen.

De voorbije dagen hebben er 
verschillende geruchten de ronde 

gedaan, zoals de uitspraak van Jan Jambon 
dat recreatief motorrijden vanaf 4 mei  weer zou zijn 
toegestaan. Dit werd de volgende dag dan weer tegenge-
sproken door Federaal Minister van Mobiliteit François 
Bellot. Ondertussen hebben we gisteren, van minister 
De Crem, het heugelijke nieuws mogen ontvangen, 
dat in het ministerieel besluit van maandag 4 mei het 
recreatief motorrijden weer wordt toegestaan. Mits we 
een aantal regels dienen te volgen, zoals een beperking 
van max 3 motoren, kunnen we in beperkte mate weer 
genieten van onze mooie hobby. 
Want wat is het toch een o zo mooie wereld vanop de 
motorfiets. De vrijheid, het ontdekken van nieuwe we-
gen en plaatsen waar we anders nooit zouden komen. 
Het blijft soms onbeschrijfelijk mooi en niet uit te druk-
ken in woorden of foto’s.

Ik hoop van harte dat jullie dit nieuwe blad met heel 
veel plezier zullen lezen, lid of geen lid. 

Ik sluit af met de intussen welgekende woorden, 
Stay home and be safe.

Nick Vanmeldert
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Op 9 februari hebben we met een 
grote groep leden een bezoek ge-
bracht aan het Red Star Line Muse-
um in Antwerpen.

Het was een stormachtige dag in 
Vlaanderen, maar toch was ieder-
een paraat. Onze uitstap begon, hoe 
kan het ook anders, rond de middag 
met een lunch bij Roest. Dit restau-
rant is gelegen in de buurt van het 
MAS en dus op wandelafstand van 
het museum. Het was een gezellige 
bende van volwassenen en kinde-
ren, die de helft van het restaurant 
vulde.

Na onze lunch zette we de wande-
ling in, in de richting van het Red 

Star Line Museum. Het 
weer zat ons even mee, er 
was enkel veel wind maar 
geen regen. 

Na het weghangen van onze 
jassen en paraplu’s, kregen 
we allemaal een bezoekers-
bandje om. We werden ook 
in 2 groepen verdeeld, 1 
met enkel volwassenen en 1 gemixte 
groep met ook kindjes. 

In de groep met kindjes kregen we 
doorheen de rondleiding enkele 
opdrachten. Zo werd de rondleiding 

interactiever gemaakt door 
onze gids. 

Onze tocht begon met een 
kleine pop-up tentoonstel-
ling van Saïf ‘Dumuzy’ La-
ma’a, een vluchteling vanuit 
Mosul. Hij probeert in teke-
ningen weer te geven hoe hij 
zijn tocht ervoer en wat zijn 
gevoelens waren. Zijn vlucht 

ging over de Middellandse Zee en de 
Balkan route, dit was in 2015.

Bij de officiële start van onze 
rondleiding over  ‘Red Star Line’ 
konden we een tekening maken van 
een koffer. Daarin mochten we een 
beperkt aantal voorwerpen tekenen. 
Goed nadenken over de attributen 
die we graag zouden meenemen 
voor onze eigen tocht naar Amerika 
was de boodschap.

Daarna kregen we bij de maquette 
van ‘De Vaderland’ meer uitleg over 
de rederij Red Star Line. 

Red Star Line was een Belgische re-
derij die voer tussen Antwerpen en 
New York, soms ook Philadelphia. 
Het was de tegenhanger van de 
Holland-Amerika Lijn, die voer 

RED STAR LINE MUSEUMRED STAR LINE MUSEUM
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tussen Rotterdam en New York. Red 
Star Line werd gesticht in 1872, een 
jaar later voeren ze voor het eerst de 
oceaan over.  De rederij was geves-
tigd aan de Jordaenskaai, later aan 
de Rijnkaai. Op deze laatste locatie 

stapte de passagiers altijd op.
De rederij werd opgericht door 
Amerikanen, Clement Griscom had 
de leiding. Hij had ook handelscon-
tacten in Antwerpen. Daardoor 
hadden Jules Bernard van der Becke 
en William Edward Marsily een 
minderheidsaandeel. Het hoogte-
punt werd bereikt in 1912, maar in 
1935 ging de maatschappij failliet.

Doorheen het museum kan je foto’s 
vinden van hoe het destijds was. Zo 
zie je bijvoorbeeld waar de passa-
giers binnenkwamen en weer naar 
buiten gingen. We kregen meer 
uitleg over de verschillende stappen 
in dat parcours.

Zo leerden we dat, wanneer je in 
3de klasse reisde, je bagage moest 
worden gedesinfecteerd. Dit gebeur-

de in een ketel met stoom, zodat alle 
luizen en bacteriën gedood werden. 
Maar een bezoek bij de dokter, 
voor controle, was ook een must. 
Oa Nick, Lars en Karlien hebben 
zich kunnen inleven in dit tafereel. 

Zij hebben 
ondervonden 
in welke om-
standigheden 
reizigers een 
uur moesten 
douchen voor 
vertrek. Som-
mige moesten 
zich insmeren 
met benzeen en 
warme azijn. 
Dit omdat men 
dacht dat zo 

de luizen en vlooien zeker zouden 
doodgaan. 

Als je alles doorstond garan-
deerde dit niet dat je bij 
aankomst Amerika bin-
nen mocht. Ook daar 
werd je onderworpen 
aan onderzoeken, 
moest je vragen 
beantwoorden,… 
Een repatriëring, 
al dan niet zonder 
je familie, zat er dus 
nog in. Passagiers van 
de laagste klasse werden 
gecontroleerd, andere mochten 
het schip gewoon verlaten en hun 
nieuwe leven starten.

Onze gids vertelde ons enkele ver-
halen. Onderandere dat van Albert 

Einstein, een graag 
geziene en bekende 
reiziger. Hij werd 
vaak geïnviteerd 
en reisde daarom 
meermaals tussen 
Berlijn en Amerika. 
Hij verbleef ook een 
tijdje in België, tot de 
oorlog het onmogelijk 
maakte en hij voor-

goed naar Amerika ging. Hij was 
namelijk Joods en antinazistisch. 

Ook het verhaal van Ita Moel werd 
ons verteld. Zij zou met haar mama 
en haar broers en zussen naar New 
York reizen. Daar wachtte haar 
vader hen op. Ze waren vertrokken 
in Rusland en keken ernaar uit om 
herenigd te worden.

Bij aankomst werd bij Ita een oog-
ziekte vastgesteld, daardoor werd 
ze teruggestuurd. Ze maakte de reis 
alleen en werd verzorgd in Antwer-
pen onder de hoede van een joodse 
hulporganisatie. 

Ita maakte de reis nog een keer 
maar werd weer naar Antwerpen 
gestuurd. Daarna kon ze opnieuw 
de reis maken op 15jarige leeftijd. 

In al die tijd had ze 
oa Nederlands 

geleerd. 

Je ontdekt 
oude 
koffers, 
brieven, 
tickets,… 
doorheen 

heel het 
museum. 

Door middel 
van de inter-

actieve schermen, 
konden we onze eigen reis 

uitstippelen vanaf een bepaald ver-
trekpunt. Zo ondervind je hoeveel 
mensen moesten opgeven, onder-
gaan,… om hopelijk een beter leven 
te kunnen leiden. 

Doorheen onze trip, kwamen we te-
recht op het dek van een schip. Voor 
de reizigers van de eerste klasse 
waren er comfortabele ligstoelen etc 
voorzien.

Ook konden deze genieten van een 
indoor zwembad, fitness,… het con-
trast met de reizigers uit 3de klasse 
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kon niet groter zijn. Zij hadden geen 
tot weinig comfort. De mensen van 
de 2de klasse, konden nog op iets 
rekenen. 

De 3de klasse passagiers, mochten 
enkel buiten als het weer dit toeliet. 
Dit in tegenstelling met de andere 
passagiers. Zij mochten altijd op het 
dek vertoeven. In het slechtste geval 
zat de laagste klasse dus 10 tot 12 
dagen binnen in de slaapzaal, later 
een kajuit. 

Doorheen de rondleiding sta je 
versteld van wat mensen hebben 
moeten doorstaan, krijg je rillingen 
van bepaalde verhalen die je hoort 
of ziet. 

Nadat we de binnenkant van de 
boot konden ontdekken, kregen we 
nog een emotioneel verhaal te horen 
van een vrouw die na aankomst op 
Ellis Island niet aan haar nieuwe 

leven mocht 
beginnen. 
Zij heeft een 
hele tijd in 
quarantaine 
moeten zitten 
tot ze genezen 
verklaard 
werd.

De filmpjes 
die gemaakt 
zijn, doen je 
stilstaan bij 

hoe goed we het nu wel niet hebben. 
Door de rondleiding, filmpjes, 
geluidsopnames, geuren die je kan 
ruiken en interactieve opdrachten, 
blijf je geboeid tot op het einde.

We maakten nog een leuke foto met 
kledij en attributen uit die tijd, een 
herinnering die blijft.

Na de rondleiding, hebben we nog 
genoten van een drankje waarna 
we ons door weer en wind begaven 
naar onze auto’s en huiswaarts 
keerden.

Hopelijk zien we elkaar snel terug 
bij de volgende activiteit,  het was 
weer een leuke bende.

Vicky 

RED STAR LINE MUSEUM

Absoluut een bezoekje waard!
montevideostraat 3
2000 Antwerpen
Inkom;
-12j: gratis
12j-25j +65j: 6€
25j-65j: 8€
www.redstarline.be
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Noorderlaan.
‘k Ben benieuwd wie er allemaal 
komt opdagen. Spannend toch !? En-
kelen zijn er al; louter blije gezich-
ten. Iedereen staat te popelen om te 
vertrekken.
Er is zelfs een nieuw gezicht – via 
een kennis eens meerij-
den om te testen of het 
voor herhaling vatbaar 
is. Misschien mogen 
we hem nadien wel als 
nieuw lid verwelkomen. 
Ieder motorke is er ten-
slotte eentje.

09:00 uur : 
helmen op, handschoenen 
aan, opstappen en wegwe-
zen. Dertien motors die 
quasi tegelijk brommen, 
wat is dat geluid toch 
schoon!

Hoewel we via de doorge-
kregen route al enig idee 
hebben welke kant we op-
gaan, het blijft een wereld 

die opengaat. 
Via omwegen in het havengebied 
op Linkeroever gaat het richting 
Doel. Pfft, ben ik blij dat ik daar 
niet moet werken. Ik zou alle dagen 
de weg kwijt zijn. Doel geeft me een 
ietwat onbehaaglijk gevoel; net een 

spookdorp – geen mens of ziel te 
bekennen.

Gelukkig gaan we verderop meer de 
natuur in en steken we de grens met 
Nederland over, met een eerste tus-
senstop in Paviljoen ‘t Schor aan de 
Jachthaven van Paal. Een aanrader 
om eens naartoe te gaan; zicht op 
het water en een groot terras voor 
de zomer.

Openingsrit 2020
Kronkelwegen die ons doorheen de natuur van Zeeuws en Oost- 

Vlaanderen voeren  

07:00 uur : nog vlug de laatste 
weersvoorspelling checken, want 
– met het weer van de voorgaande 
dagen in mijn achterhoofd ‘regen, 
regen, en nog eens …’  - weet je maar 
nooit.

Yes! Het winterreces hang ik aan de 
haak en de motorkleding haal ik 
uit de kast. Echt warm gaat het niet 
worden, dus nog maar een extra 
laagje voorzien.

08:30 – 09:00 uur : samenkomst 
voorzien aan het Esso-station op de 
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Langs allerlei velden en wegen 
doorkruisen we dorpjes met opmer-
kelijke namen als Oude Stoof en 
Strooienstad. Ik waan me zowaar in 
een fantasiewereld.

12:15 uur : is het echt al middag ?
Voor ik het goed en wel besef, zitten 
we aan tafel in Zandberg. De inner-
lijke mens moet tenslotte ook aan 
z’n trekken komen. Geen keuze te 
over (gehaktballetjes, tomatensoep 
of uitsmijter), maar iedereen eet 
met smaak z’n buikje rond(er). De 
achtergrondmuziek brengt ons naar 
de jaren ‘stillekes’; zelfs Shazam is 
soms het noorden kwijt.

13:30 uur : tijd om stilaan de 
terugweg aan te vatten vanuit 
Zeeuws-Vlaanderen, tot we de skyli-
ne van Antwerpen zien opduiken.

Een laatste afsluiter in café Plaasj 
op Sint-Anneke met ne goede warme 
chocomelk en een lekkere wafel 
voor sommige, waarna we afscheid 
nemen en ieder zijn weg naar huis 
aanvat, hopende elkaar vlug op-
nieuw te treffen.

Een geslaagde dag zit erop, met 
dank voor de mooie, onverwachte 
route.

Motormuis Martine F.
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Dubbel intervieuwDubbel intervieuw
Werner en MichelWerner en Michel

Van in het begin, wanneer 15 jaar geleden EAMV Van in het begin, wanneer 15 jaar geleden EAMV 
werd opgericht, waren deze heren er reeds bij. werd opgericht, waren deze heren er reeds bij. 

Deze twee boegbeelden binnen EAMV zullen in Deze twee boegbeelden binnen EAMV zullen in 
korte tijd ons Belgenlandje verlaten om zich per-korte tijd ons Belgenlandje verlaten om zich per-
manent te vestigen in het buitenland. Hoog tijd manent te vestigen in het buitenland. Hoog tijd 

om deze twee heren eens te onderwerpen aan een om deze twee heren eens te onderwerpen aan een 
intervieuw!                       intervieuw!                       
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Dag heren, Michel al enkele 
jaren in pensioen, hoe bevalt dat 
ondertussen en weet je je tijd 
goed in te vullen?
“Michel:”Dat lukt zeker en vast. 
Thuis zijn er uiteraard altijd wel 
kleine klusjes en werkjes. De klein-
kinderen nemen ook wel een groot 
deel van mijn tijd in beslag, 
wat ik uiteraard met heel veel 
plezier doe. Ook eropuit 
trekken met onze mobi-
lehome doen we regel-
matig. Laatst hebben 
we nog Noorwegen 
doorkruist, een 
dikke aanrader 
trouwens. Zo-
wel met de 
motor als 
met de mo-
bile home. De 
natuur daar is 
met geen woorden 
te beschrijven.

Werner, jij gaat in 
september in pensioen, 
jij gaat uw tijd ook goed 
kunnen indelen?
“Werner:”Zeker en vast! Zo-
als de meeste wel weten hebben 
we een huis gekocht in het zuiden 
van Spanje, en daar zal ik na mijn 
loopbaan bij evonik van mijn 
welverdiende rust gaan genieten. Ik 
kijk er alvast enorm naar uit! Ook 
een prachtige omgeving om met de 
motor rond te rijden.

Michel, die plannen hebben 
jullie ook als ik het goed heb 
begrepen?
“Michel:”Klopt, maar wij hebben 
ons hart verloren in de Franse Py-
reneeën. Momenteel zijn we nog op 
zoek naar ons droomhuisje daar. 

Geen schrik dat jullie ons clubje, 
wat toch ook wel een hechte 
vriendengroep is geworden 
door de jaren heen, enorm gaan 
missen?

“Michel:” Zeker en vast! Dat is  iets 
wat inderdaad wel knaagt. 15 jaar 
lang hebben we getimmerd aan 
onze club om ze te maken wat ze nu 
is. Er zijn banden gesmeed voor het 
leven, momenten beleefd die in het 
geheugen gegrift staan. Neen, dat 
laat je nooit meer los.

“Werner:” Ik kan dat voor de volle 
100% beamen. We hebben samen 
gelachen, hilarische momenten 
beleefd, samen mooie ritten gere-
den, fantastische motorvakanties 
gemaakt. Dat staat vereeuwigd in 
het geheugen. 

Jullie hebben van in het begin 
altijd heel veel tijd en energie in 
EAMV gestoken. Werner eerst  
als secretaris en later als voorzit-
ter. Michel 15 jaar lang heb je als 
een goede huisvader de functie 
van penningmeester ter harte 
genomen. Van vakanties orga-
niseren, de financiën beheren, 
rondritten maken en voorrijden, 
de website aanmaken en behe-
ren. Is het niet moeilijk om jullie 
‘kindje’ te moeten loslaten en de 
fakkel door te geven?

“Werner:” Dat is inderdaad niet 
gemakkelijk. Je weet wel dat er nog 
steeds een goede drijvende kracht 
zit achter EAMV, en ik meen dat ik 
blij verrast ben met de manier van 
aanpakken. Nee, dat zit goed. Ik heb 
er vol vertrouwen in dat het huidige 
bestuur op een goede manier verder 
werkt. En we volgen het achter de 

schermen nog wel mee op en zijn 
nog steeds bereikbaar moest het 

nodig zijn.

“Michel:” Dat loslaten is 
vanzelfsprekend niet 

eenvoudig. Maar we 
stappen er uiteraard 

niet van de ene op 
de andere dag 
uit en volgen 

het inderdaad 
nog mee op vanop 

een afstand. En af en 
toe gooi ik nog wel eens 

een mailtje in de box met 
wat tips. “lacht”

Waarvoor dank! 

Als je nu één bepaald moment 
kan aangrijpen door de jaren 
heen? Welke anekdote hangt 
daaraan vast?
“Werner:” Helemaal in het begin, 
wanneer de club net was opgericht, 
reed ik met  ‘den bezemwagen’ 
achteraan. Dat was ook de periode 
dat de gps op begon te komen. Onze 
voorrijder was destijds de enige met 
gps op de motor. Doordat hij wat 
was afgeleid door zijn bewegwijze-
ringstoestel raakt hij van de baan 
af en kwam ten val zonder erg. De 
motor had toch enige beschadi-
ging opgelopen waardoor we deze 
achterop de aanhangwagen van de 
bezemwagen hebben geplaatst. En 
werd de rit verder begeleid door de 
gps vanuit de bezemwagen. Op een 
gegeven moment zegt de man met 
de gps dat het nu rechtsaf is wat 
ikzelf ontkende. Maar doordat hij 
bleef aandringen ben ik toch naar 
rechts afgedraaid. Gevolg, alle mo-



11motoerist - nr1

tards die achter ons reden volgden 
ons en daar stonden we dan…Met 
de ganse bende op de parking van 
de plaatselijke ‘bazaar.’ Dit verhaal 
komt nog geregeld naar boven. 
“Lacht”

“Michel:” Het verhaal van de moe-
zelbeer!
Op een van onze reizen in de Moezel 
zaten we ‘s avonds op het terras 
van ons hotel wat na te praten en 
te drinken en hoorden we in de 
verte een hond blaffen. Maar plots 
werd dit in onze gedachten een 
‘moezelbeer’. Dus bij elke blaf die 
in de verte te horen was zeiden we  
‘daar, weer ne moezelbeer!’ Tot zelfs 
het personeel mee kwam kijken en 
luisteren en zeiden, ‘nein, das ist ein 
hund.’ Maar we ontkende en be-
weerde dat het zeker een moezelbeer 
moest zijn. Hilariteit alom! Toen 
we de dag nadien van een motorrit 
terug aan het hotel aankwamen 
kwam de kok naar ons toe en vroeg 
of we onderweg nog moezelberen 
hadden gezien. “Lacht”

Gaan jullie ginder nog wel met 
de motor rondrijden?
“Werner:” Zeker en vast! Martine 
denkt en hoopt dat we ginder meer 
met de motor gaan rondrijden dan 
hier. Ik ben bvb vandaag ook door 
de regen hierheen gereden met de 
motor. Ginder is de kans op mooi 
weer een stuk groter. Ook zijn de 
wegen een stuk aantrekkelijker daar 
en minder files ;-)

“Michel:” Klopt! Wij denken er net 
zo over en verwachten dat we in het 
zuiden meer met de motor gaan weg 
zijn dan hier. De streek in de ber-
gen met haar prachtige natuur en 
de mooie bochtige wegen leent zich 
daar uitstekend voor. Veel leuker 
dan hier van verkeerslicht naar 
verkeerslicht te  rijden.

“Werner:” En de extra tijd die we 
gaan hebben gezien we niet meer 

zullen moeten gaan werken. Op 
die manier moeten we niet op een 
bepaald uur thuis zijn en kunnen 
we ter plaatse zien of we onze route 
uitbreiden en een extra dag inplan-
nen bvb.

Dus veel ritjes gaan jullie nadien 
niet meer meerijden met EAMV?
“Werner:”Evident zal het allesinds 
niet zijn, maar indien ik in de buurt 
zou zijn en er is een motor beschik-
baar, heel graag zelfs! De club zit 
diep genesteld in mijn hart en dat 
zal altijd zo blijven. 

“Michel:” We gaan niet  aan ‘den 
andere kant van de wereld’ wonen, 
dus ik ben er zeker van dat we nog 
wel eens samen ritten zullen rijden.
En als het gemis echt te erg wordt, 
dan kunnen we altijd een reünie 
houden he :-)

“Werner:” Of we houden een rond-
reis langs Zuid-Frankrijk en zo naar 
het zuiden van Spanje. Ik heb nog  
een paar mooie routes liggen. Op 
die manier is er ineens een mooie 
motorreis en zien we elkaar alle-
maal weer.

“Michel:” Inderdaad, en ik zal zor-
gen voor een grote parkeerplaats om 
alle motoren te kunnen stallen. :-)

Mijn twijfels zijn in elk geval 
weg, jullie kijken een mooie 
toekomst tegemoet samen met 
jullie sterke dames. Maar ik ben 
er zeker van dat jullie ook nog 
wat kwijt willen?
“Michel en Werner:” In de 15 jaar 
bestaan van EAMV hebben we een 
fundamenteel sterke club achterge-
laten, zowel op gebied van aantal 
leden, als deelnemers aan onze 
activiteiten. Maar ook  dat de club 
steeds financieel gezond is geweest. 
Ook hebben we altijd enorm kunnen 
steunen op de hulp en toewijding 
van onze mede bestuursleden, maar 
in het bijzonder van Johan W. Hij 

was en is altijd een heel gedreven 
man geweest binnen  ons bestuur 
van in het begin tot nu. Dus aan 
hem een extra hartelijke dank.

Ook willen we graag onze directie 
van Evonik en de personeelskring 
extra  bedanken voor hun steun 
en inzet. Zij hebben ons ten allen 
tijden gesteund en geholpen wan-
neer dit gevraagd werd. Tijdens een 
goede doel rit of het Evonik motor-
treffen Antwerpen hebben zij ons 
steeds goed geholpen.

Als dank daarvoor hebben wij ons 
met EAMV ook ten volle ingezet 
waar mogelijk. Van de PK-quiz tot 
het sinterklaasfeest.

Ook willen we alle leden bedanken 
voor de onvergetelijke mooi tijd 
die we samen hebben beleefd. Een 
ongelofelijke dank je wel en merci 
aan iedereen die ook maar iets met 
EAMV te maken had of heeft. Jullie 
hebben samen iets prachtigs teweeg 
gebracht!

En uiteraard onze twee fantasti-
sche  vrouwen Martine en Gerda! 
Zei hebben ons steeds de ruimte en 
tijd gegeven om onze prachtige club 
mee vorm te geven. Zelf hebben ze 
ook steeds geholpen waar ze konden 
en ook zelf deelgenomen aan de 
activiteiten. We vinden het natuur-
lijk geweldig leuk om deze prachtige 
hobby samen te beleven. Dat gaan 
we in de toekomst blijven doen.

Daar drinken we er ene op!
Zonder alcohol, want we zijn 
met de motor op stap ;-)
(Dit intervieuw werd net voor de corona 
perikelen afgenomen)

Nick
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maart 2020. In december 2019, nog 
voor het vertrek van het eerste deel 
koop ik dan het ticket voor het twee-
de deel met vertrek op 6 juli 2020 en 
aankomst op 7/10/20.

Na het lezen van de reisgidsen en 
bepalen van de plaatsen waar ik het 
land in en uit ga vliegen zit de rest 
van de voorbereidingen er vooral in 
om contacten te leggen met mensen 
die ginds wonen.

Van bij het begin 
is al duidelijk dat 
een vervoermiddel 
kopen in Australië 
de beste optie is en 
de keuze valt in eer-
ste instantie op een 
motor waarbij de 
onderhandelingen 
voor een BMW 650 
tot in een ver stadi-
um vorderen om dan af te springen.
Ik verruim mijn blik naar auto’s en 
vanuit België maak ik een afspraak 
voor de aankoop van een Toyota 
RAV4 bouwjaar 1999 met 247.000 
km op de teller. Deze auto is omge-
bouwd zodat je er in kan slapen en 
is van de nodige reis attributen (zo-
als gasvuurtje, kookgerei, matras, 
koelbox etc) voorzien.

Als laatste boek ik voor de eerste 
3 nachten nog een overnachtings-
plaats (de jeugdherberg van Perth) 
vanuit België en van dan af is het 
wachten om effectief te kunnen 

vertrekken. Binnen de 24h op Aus-
tralische bodem ben ik de eigenaar 
van de RAV4 en zijn de aankoop- en 
wegentax + de verzekering voor de 
volgende maanden geregeld zodat 
ik zonder zorgen aan mijn trip kan 
starten.

De effectieve start stel ik nog even 
uit door nog enkele nachten bij 
te boeken zodat er tijd komt om 
Perth en omstreken te verkennen en 

intussen een GSM abonnement te 
regelen.
Zo geniet ik van de natuurpracht, 
van een dagje Perth Hills en een 
dagje van de Swan Valley (wijnval-
lei).

Daarna versas ik naar het 30 km 
verder gelegen Fremantle, hetwelk 
de uitvalsbasis is om het Rottnest 
Island te bezoeken en het centrum 
met zijn houten huizen is een wel-
kom extraatje.
De uitstap naar Rottnest Island 
(=rattennest eiland, zo genoemd 
door de eerste Nederlanders die hier 

Al vele jaren staat Australië op mijn 
bucketlist.
Ik ben er echter nooit naar toe wil-
len gaan daar ik het niet zie zitten 
om alle hoogtepunten in 3 a 4 we-
ken te bezoeken gebruikmakend van 
4 tot 6 binnenlandse vluchten om 
toch maar “niets” te missen. (Zoals 
het in de meeste reisbrochures wordt 
aangeprezen.)

Na het opzoeken van info op het 
internet, het lezen van 2 dikke 
reisgidsen en het doornemen van 
de Australische wetgeving omtrent 
visums etc rijst bij mij het idee om 2 
vakanties van net geen 3 maanden 
aan dit land te besteden.

Eind 2018 maak ik de start met het 
verder uitwerken van dit project en 
in dit stadium is het eerste idee om 2 
jaar achter elkaar van januari tem 
maart hiervoor uit te trekken.
Het duurt nu ook niet lang meer dat 
2019 naar voor komt als eerste trip 
en dat ik hierbij vooral het zuiden 
wil bezoeken. De trip van Perth 
naar Brisbane is geboren.

Automatisch zal tijdens de 2e trip 
dan het noorden bezocht worden en 
bij nader inzien is de periode mei 
tem september daar een veel betere 
periode voor. Zo kan de zoektocht 
naar tickets starten en op 26 juli 19 
schaf ik een ticket aan met vertrek 
op 31/12/19 (deze dag vliegen is 
130€ goedkoper dan enkele dagen er 
voor of er na) en terugvlucht op 25 
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arriveerden en de kleinste soort 
Kangoeroes, de Quokkas van 15 a 
20cm groot, voor ratten aanzagen) 
is een eerste topper en met de schat-
tige Quokkas kan je je een hele dag 
amuseren.
Ook de daguitstap naar de noor-
delijk gelegen Sunset Coast is een 
aanrader en hiermee heb ik de 
zaken die ik hier wilde bezichtigen 
gehad en kan ik aan de lange weg 
langs Zuid Australië naar Brisbane 
starten.

Het eerste deel van mijn trip is wat 
men noemt Australian’s South-West. 
Een groen stuk Australië welke 600 
km onder Perth ligt met vele nati-
onale parken en fantastisch mooie 
(rots)kusten. 
Op weg daarheen las ik nog wel een 
stop in, in Brisbane waar een zwem-
partijtje in de zee met de dolfijnen 
een hele toffe attractie is.

Daarna besteed ik een kleine 2 
weken in “de natuur” en is het een 
aaneenrijgen van kustparken met 
her en der stranden, wouden met 
fantastisch grote eucalyptus bomen 
en (door het seizoen) opgedroogde 
waterval-
len.
Enkele 
zaken die 
ik van dit 
stukje Aus-
tralië ga 
onthouden 
zijn: 
- Alhoewel 
ik van zeer 
vele parken 
heb genoten 
ben ik toch 
veel be-
zienswaar-
digheden 
voorbij gereden (m.a.w., er is hier 
eigenlijk te veel om te zien).  
- Verschillende doodgereden kan-
goeroes naast de weg zien liggen. 
-De Giant Trees zijn ca 400 jaar 

oud, groeien tot 
75m hoog en de 
omtrek aan de 
basis is soms wel 
24m.
- Zeer veel kilo-
meters gereden 
zonder tele-
foonontvangst 
(waardoor ook 
GPS zijn weg niet 
kon vinden nadat 
hij uitgeschakeld 
was geweest).
-Zalig weer tus-
sen de 24 en 29° 
met steeds een 
gezellig zonnetje 
(en die Australi-
ers maar klagen 
dat het koud is 
!!?).
-Hier wil ik nog 
wel eens terug 
komen.
Nog voor de doorsteek naar 
Zuid-Australië aan te vangen be-
zoek ik de Wave Rocks en de goud-
stad Kalgoorlie.
Nog voor ik de Wave Rocks be-
reik spot ik de eerste road-trains, 

vrachtwagens uit verschillende 
combinaties die wel tot 40m lang 
kunnen zijn, en passeer ik het Stir-
ling National Park. Dit park zal me 
vooral bijblijven daar dit een kleine 

maand geleden voor 80% in vlam-
men is opgegaan en nu enkel nog 
een verkoolde woeste is.
De Wave Rocks is weerom een 
fantastisch natuurfenomeen en het 
bezoek aan de put van een van de 

grootste open goudmijnen ter 
wereld in Kalgoorlie moet op 
toeristisch gebied zeker niet 
onder doen.
Na nog wat omzwervingen 
langs diverse natuurparken 
start ik de doorsteek naar 
Zuid-Australie over de Nul-
larbor (Australiërs noemen 
het “A lot of nothing” = een 
hoop niets).
Ik zelf vind het 1 van de 
hoogtepunten waarbij mijn 
GPS na een laatste dorpje 
1189 km rechtdoor aan geeft 
tot het volgende dorp en 
waarbij er geen enkele afslag 

is die naar iets meer leidt dan een 
huis of een uitzichtpunt. Er is zelfs 
een stuk van 146,6 km waarbij je 
je stuur kan loslaten daar er hier 
geen enkel bochtje in zit. 2 weken 
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geleden was er een blokkade van 12 
dagen van 200km op deze weg door 
de bosbranden die toen woeden. 
En omrijden had niet echt zin daar 
je daarvoor tot helemaal in het 
noorden moest om dan de doorsteek 
door midden Australië te maken. 
Een omweggetje van om en bij 8000 
km.
Na een bezoek van de nationale 
parken op het York Peninsula gaat 
het verder richting Ikara-Flinders 
Ranges National Park. Voor mij 
“HET” park van de vele Nationale 
parken die Australië rijk is en de 2 
dagen dat ik hierin vertoef kan je 
als topper van dit deel van de reis 
rekenen en dikt de teller van geziene 
Kangoeroes heel sterkt aan.

Vanaf dit park gaat het een hele tijd 
richting zuiden waarbij een bezoek 
aan Adelaide niet kan ontbreken. 
De uitstappen vanaf hier naar de 

Hills en de wijnvelden in de McLa-
ren Vale zijn een aangenaam tijd-
verdrijf. Het geplande bezoek aan 
Kangoeroe eiland cancel ik, daar 
de branden 
de helft van 
het eiland in 
de as hebben 
gelegd, en 
blijkbaar alle 
natuur er 
verdwenen 
is. Maar ik 
verblijf wat 
langer op het 
schiereiland 
waarop de 
aanlegsteiger, 
van waar de 
ferry’s naar Kangoeroe eiland ver-
trekken, gelegen is.
Op weg naar de volgende topper van 
deze trip, namelijk de “Grampions”, 
rijd ik door de graanschuur van 

Australië en bezoek ik nog enkele 
Nationale Parken.
In de Grampions zelf verwen ik 
mezelf met “de mooiste” wandeling 

van dit park en rijd ik 2 dagen rond 
om de rest van de hoogtepunten te 
bezoeken.

Daarna staat de “Great Ocean 
Road” op mijn programma en 
ondanks dat het de tweede dag van 
deze trip regende, kon ook dit deel 
me zeker bekoren. De eerste Koala’s 
in het wild zien heeft daar zeker toe 
bijgedragen.

Ondanks dat Melbourne me minder 
interesseerde mag het zeker niet 
ontbreken aan deze trip en na een 
kort bezoek zet ik mijn weg verder 
naar Phillip Island.
Een kleine omweg langs Ballarat 
geeft me de kans om het Austra-
lische Bokrijk te bezoeken. Hier 
op Sovereign Hill is een gouddel-
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versstad op een wel heel leerrijke 
manier nagebouwd.

Ook op Phillip Island besteed ik en-
kele dagen in de natuur en kan een 
bezoek aan de topper, “de Pinguïn 
Parade” niet ontbreken. Ook mijn 
eerste surfles wordt hier een feit. 

Van hieruit gaat het naar het 
Wilsons Promotory National Park. 
Het meest zuidelijkst punt van het 
vasteland van Australië, om daarna 
de meest prominente skigebieden te 
gaan verkennen. Onderweg komt 
een 50km lange gavelroad die door 
het afgebrande Alpine National 
Park omhoog kronkelt, daarbij 
unieke zichten op verkoolde heuvel-
ruggen gevend, bij in mijn top 10 
van deze trip.

Na terug afgezakt te zijn tot op 
zeeniveau staan Sydney en de Blue 
Mountains op het programma 
waarbij de mountains mij zeer 
bekoren waardoor ik er maar liefst 
4 dagen blijf rond hangen.

Via een kleine omweg in het binnen-
land langs Tamworth, gaat het terug 
richting kust om deze te volgen tot 
het einddoel van dit eerste deel.
Langs deze kust verblijf ik op ver-
schillende plaatsen enkele dagen 
zodat er tijd genoeg is om telkens de 
natuur en zijn watervallen van het 
binnenland op te zoeken, en uitein-
delijk strijk ik in Surfers Paradis 

neer. Het is hier dat ik voor het eerst 
geconfronteerd wordt met lege win-
kelrekken door het hamsteren mbt 
het Coronavirus.

Na ook hier enkele dagen genoten te 
hebben, rijd ik achter Brisbane het 
binnenland in waar ik in Thagoona 
een plaats heb gevonden waar ik 
mijn auto kan achter laten terwijl 
ik terug naar België trek. Darren 
wil er wel een oogje op houden tot ik 
half juli terug keer voor mijn tweede 
trip.

Van hieruit gaat het per trein naar 
Brisbane en daar verblijf ik de 
laatste 3 nachten tot mijn vlucht 
vertrekt. Daags voor mijn vertrek 
sluiten ook hier de restaurants als 
Coronamaatregel (in België is de 
lock down inmiddels al 14 dagen 
aan de gang) en het wordt zeker tijd 
dat ik huiswaarts kan keren.

Thai Air dreigt nog roet in het eten 
te gooien en laat me weten dat ik 
enkel kan inchecken als ik Corovid-
vrij ben en een test kan voorleggen. 
Gelukkig lukt me het me om er 
eentje te bemachtigen en zo mag ik 
op 26 maart boarden.

Het blijkt het laatste vliegtuig van 
Thai air te zijn dat hier in Brisbane 
gaat opstijgen voor de Coronastop 
(voor mij is dat het vliegtuig dat ik 
9 maanden geleden al gereserveerd 
heb) en indien ik dit gemist had 
zat ik al zeker voor de volgende 2 
maanden in Australië vast.

Johan W.
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