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Mobiliteit & Techniek 
 

Beste ATC leden afdeling ’s-Gravenhage, 

Er is weer een livestream op 18 januari 2022. 

Het afgelopen jaar is het door corona weer niet mogelijk geweest om lezingen te houden in 
ons clubgebouw. Gelukkig hebben we wel ons 75 jarig jubileum kunnen vieren en 
livestreamlezingen kunnen volgen. Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is wat de 
komende tijd de mogelijkheden zijn, is er in januari en februari een livestream 
georganiseerd. 
 
Op de ATC-AMT  livestream van dinsdag 18 januari 
vertelt KARI Bos, Teammanager van Ten Kate 
Racing, een spetterend verhaal over de treurnis 
door het afhaken van Honda een aantal jaren 
geleden. De wederopstanding die daarop volgde en 
het opbouwen van een nieuw team met Yamaha, 
dat na 2 jaar al het succes bleek te zijn in de 
superklasse. 
Hij vertelt ook mooie anekdotes, laat video’s zien 
en legt uit waar je aan moet denken om motoren 
sneller te maken.  
Meer informatie vindt u in het facebookbericht van 
oktober j.l. “Wereldkampioen met Yamaha” 
 
Op dinsdag 15 februari zal Steffen Elgersma van Steftec Education  een livestream verzorgen  
over waterstof als de nieuwe heilige graal. Daarover wordt u later nog nader geïnformeerd.  
 
Het bestuur van onze afdeling had een nieuwjaarsreceptie voorbereid op zaterdag 22 januari 
en een lezing op 8 februari in het nieuwe jaar. Echter door de corona regels is besloten om 
deze niet door te laten gaan.  
Het is voorlopig niet anders.  Wij doen het nu met de livestream lezingen, maar zodra het 
weer mogelijk is, zullen er weer lezingen worden gegeven in onze eigen clubgebouw.  
 
Tot zover de plannen die het bestuur van onze afdeling had voorbereid. 
 
Meldt je aan voor de livestream van 18 januari die aanvangt om 19.30 uur.  

Van tevoren aanmelden is noodzakelijk en is gratis via www.amt.nl/lezing . Je krijgt dan een bericht om in 
te loggen. 

Het bestuur van de ATC  afdeling ’s-Gravenhage wenst u gezellige en bovenal 
gezonde kerstdagen en jaarwisseling. 🎄 🧑🎄 

 

Namens het bestuur, Cees Spek         Secretaris ATC  afdeling ’s-Gravenhage.  

Vereniging ATC 
Afd. ‘s-Gravenhage 
 

 website: www.vereniging-atc.nl    e mail: atcdenhaagpenningmeester@gmail.com       Bank: NL13INGB0000228027        
PENNINGMEESTER/LEDENBEHEER     Cees Spek  Vrouwenrecht 82   2642BW Pijnacker telefoon  0653927037        


