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Luntersekade 35 
6744 PG Ederveen 
Tel.: 0318-572 803 
Fax: 0318 573 382 
Internet: www.vanholland.nl 
E-mail: info@vanholland.nl 
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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 15077909  
E-mail:  redactie@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 
 

BESTUUR 
 
 
 
 VOORZITTER 
 Vacant 
 
 
 SECRETARIS 
 Vacant 
 
 
 PENNINGMEESTER 
 W. Zeestraten    
 Prattenburglaan 26 
 3903DJ Veenendaal 
 Tel: 0318 - 517869 
 wimzeestraten@msn.com 
 
 
 VICEVOORZITTER 
 Vacant 
 
 

 
 LID 
 H. Tiemens    
 Bakkershaag 18 
 6871HS Renkum 
 Tel: 0317 - 317510 
 h.j.tiemens@wxs.nl 
 
 LID 
 K. Jansen    
 Dr. Gasperisingel 29 
 6716RD Ede 
 Tel: 0318 - 642898 
 kjansen100@hotmail.com 
 
 LID (waarnemend voorzitter) 
 W. van Veldhuisen    
 Doesburgerdijk West 11 
 6718VK Ede 
 Tel: 0625 - 216496 
 w.veldhuisen@planet.nl 
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DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant) 
 

Willem Olie 
Arda Olie 

06  51556946 
06  29477678 
 

Bert Klein 0318  548290 

 
RALLYSPRINTCOMMISSIE 

 
Henk Tiemens (vz.) 
Manfred Böhmer 

0317  317510 
0317  356750 
 

Herry v.d. Vlierd 030  2864521 

 
TOERCOMMISSIE 

 
Marius v/d Beek (vz.) 
Rein v. Hasselaar 

06 53798515 
0318  516549 
 

Wim v. Veldhuizen 06  25216496 

 
MOTORSPORTCOMMISSIE 

 
Wim v. Veldhuizen(vz.) 
Gert Roseboom 

06  25216496 
0318  518525 
 

Klaas Jansen 
Theo Veer 

0318  642898 
0317  741034 

 
MOTORBEGELEIDINGSTEAM 

 
Gert v. Dijk 
 

   

 
PRIJZEN/FEESTCOMMISSIE 

 
Gerrie v. Merkestijn 
Ineke Miezelmoe 
 

 Emmie v. Geerenstein  

 
CLUBGEBOUW 

Groenenveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318  516410 
Beheer:  Ab van Merkestijn 0318  514201 
 
Openingstijden: vrijdagavond  - vanaf 20:00 uur 
   zaterdagmiddag - vanaf 16:00 uur 
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Clubblad 41e jaargang nummer 2.  

 

V 
O 
O 
R 
W 
O 
O 
R 
D 
 

Beste lezer/lezeres, 
 
Hierbij dan het clubblad van mei 2018. 
 
We hebben een zeer geslaagde Tiroler feestavond (21-04) 
achter de rug, waarbij ondergetekende gelijk eens kennis 
heeft kunnen maken met diverse leden. Zie voor een verslag 
pag. 10 
 
Van Ap Pach hebben we een berichtje gekregen, zie pag. 6 
Van Willem Olie kunnen we melden dat er vooruitgang in zit. 
De 2 chemo’s zijn goed uitgepakt, hij begint weer wat beter te 
eten en heeft al wandelingen gemaakt om zijn conditie weer 
op te bouwen. 
 
Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 7/9: LOOT Motornieuws 
Pag. 11: LOOT Dijken Lingewaard 
Pag. 12: Uitnodiging fietspuzzeltocht en BBQ 
Pag. 13: Uitnodiging Oldtimer Bromfietstocht 
Pag. 14/15: Motary, toeren voor een goed doel 
Pag 16:  Uitnodiging Picknicktoer 
Pag. 17: Rittenkalenders 
 

Red. Hans Keuning 
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Van Ap Pach  
 
“Graag wil ik namens mijn vrouw Steinie de MAC bedanken voor de mooie 
fruitmand die ze kreeg na thuiskomst uit het ziekenhuis vanwege een zwaar 
hartinfarct. 
Gelukkig gaat het nu steeds beter met haar, maar heeft het herstel naar 
beterschap nog wel even te gaan. 
Nogmaals bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
Ap Pach” 
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MOTORNIEUWS 
 

Is Europa klaar voor elektrische voertuigen? 

 
Sommigen zeggen dat elektrische auto's en motorfietsen de toekomst zijn van 
persoonlijk vervoer, maar is de Europese infrastructuur klaar om de energie 
te leveren die deze voertuigen nodig hebben? Elektrische voertuigen worden 
steeds populairder bij meer mensen die op zoek zijn naar alternatieven voor 
gas en diesel. Een zorg voor veel mensen is echter of het mogelijk is om 
langere afstanden af te leggen. Consultancybedrijf Sweco ging op reis in 
Europa in een elektrisch voertuig en vond onderweg veel uitdagingen (Sweco 
adviseert over engineering, milieutechnologie en architectuur). Veel Europese 
landen bespreken momenteel hoe ze duurzame mobiliteit kunnen plannen en 
ontwikkelen voor de toekomst. Grote infrastructurele ontwikkelingen zijn 
nodig om de juiste omstandigheden te creëren om aan de vraag naar een 
nieuw reisgedrag te voldoen. In het Sweco Urban Insight-rapport 'E-magine a 
Journey door Europa - Energie-infrastructuur voor duurzame mobiliteit' 
wordt onderzocht of het haalbaar is voor een gezin om met een elektrisch 
voertuig op vakantie door Europa te reizen en welke voorbereidingen 
hiervoor nodig zijn. De fictieve familiereis ging van Londen naar Warschau, via 
Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het gezin loopt een aantal 
obstakels tegen maar ontdekt ook dat sommige steden slimme oplossingen 
hebben geïmplementeerd om het leven van bestuurders van elektrische 
voertuigen gemakkelijker te maken. Het blijkt bijvoorbeeld in Zweden veel 
gemakkelijker dan in Duitsland om laadstations met de juiste stekkers te 
vinden. De kwaliteit en het ontwerp van pluggen en laadstations varieert ook 
over het hele continent, waardoor er onderweg problemen ontstaan. Reizen 
met een elektrische auto door Europa vereist een buitensporige hoeveelheid 
onderzoek en planning. Zo zijn verschillende mobiele telefoontoepassingen 
nodig om laadstations te lokaliseren en lidmaatschapskaarten voor betaling 
zijn nodig voor verschillende landen. Het is duidelijk dat alternatieve 
brandstoffen de komende jaren verder in de samenleving zullen worden 
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geïntegreerd. Momenteel lijkt het erop dat elektrische voertuigen het 
personenvervoer zullen domineren, hoewel waterstofvoertuigen zich ook snel 
ontwikkelen en een belangrijke marktspeler kunnen worden. Het rapport 
identificeert een aantal uitdagingen en aanbevelingen om de ontwikkeling van 
duurzame Europese mobiliteit te vergemakkelijken. Het gebruik van 
elektrische voertuigen en infrastructuur zichtbaar maken voor het publiek 
door middel van marketing kan het gebruik vergroten. Gemakkelijk te 
gebruiken elektrische huurdiensten voor auto's en elektrisch openbaar 
vervoer kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan en de gebruikerservaring 
verbeteren. Meer politieke initiatieven zijn nodig om de ontwikkeling van 
elektrisch vervoer te bevorderen. De Scandinavische methode om elektrische 
voertuigen gratis toegang te bieden tot bus- en taxistroken kan bijvoorbeeld in 
andere delen van Europa worden geïmplementeerd. De conclusie is dat de 
infrastructuur voor elektrische voertuigen van land tot land sterk verschilt en 
dat er veel planning vereist is alvorens een reis door Europa te maken. Een 
verscheidenheid aan kaarten en mobiele applicaties zijn nodig om de auto op 
te laden, omdat elk land zijn eigen oplossingen heeft. Beschikbaarheid van 
laadstations is ook een zorg, evenals het feit dat er veel verschillende opladers 
zijn met verschillende laadtijden. "Er is geen harmonisatie tussen landen, 
zowel op het vlak van infrastructuur als betaalmethoden, wat een grote 
tekortkoming is. Om elektrische auto's te laten doorbreken, moeten politici en 
de industrie samenwerken om de juiste voorwaarden te scheppen ", zegt Tim 
van den Maagdenberg, afdelingshoofd Gedecentraliseerde Krachttechniek in 
Keulen, Sweco Duitsland. Belangrijkste inzichten uit het Sweco - rapport Er is 
een duidelijke behoefte aan harmonisatie van laadpluggen, opladers en 
betaalmethoden voor het opladen van elektrische voertuigen binnen de EU. Er 
moeten voldoende oplaadpunten zijn van de juiste kwaliteit - de kwaliteit van 
het laadpunt bepaalt de laadsnelheid. Industrie en politiek moeten 
samenwerken om een verdere ontwikkeling op de markt voor elektrische 
voertuigen te waarborgen. De infrastructuur voor oplaadpunten speelt een 
cruciale rol bij de verdere ontwikkeling. De angst voor onvoldoende 
brandstofdekking moet worden geminimaliseerd en tegelijkertijd moet ervoor 
worden gezorgd dat oplaadpunten beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. 
Oplaadpunten in steden zijn essentieel, voor een optimaal ontwerp moeten de 
specifieke kenmerken van districten in aanmerking worden genomen. Het 
beheer van oplaadpunten is cruciaal voor het kunnen verwerken van pieken in 
de energiebehoefte - steden moeten voorbereid zijn op pieken in de vraag 
naar elektriciteit. In de komende decennia worden elektriciteit en waterstof 
de belangrijkste energiedragers voor mobiliteit. Geschreven door Wim Taal 
Bron: Sweco FEMA sprak met Marchel Bulthuis, een Nederlandse importeur 
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van een aantal verschillende merken elektrische motorfietsen. Marchel: "Ik 
krijg veel vragen over het aanbod elektrische fietsen, maar ik denk dat het 
bereik overschat is. Het bereik van een Energica Ego is bijvoorbeeld 200 
kilometer in eco-modus, maar ik kan 1000 kilometer rijden als ik dat wil. Je 
moet anders denken; als je aan het rijden bent, krijg je een koffie of een lunch, 
of zoiets. Op dat moment laadt u de batterij op, gebruikt u de openbare 
infrastructuur of laadt u snel langs de snelweg. Als je het zo doet, hoef je je 
geen zorgen te maken over het bereik. 6 Overheden en bedrijven moeten meer 
investeren in de infrastructuur voor elektrische voertuigen. Als u overal kunt 
opladen, ook op het werk, kunt u overal heen reizen waar u maar wilt. Maar 
we hebben meer openbare oplaadlocaties nodig, in winkels, in restaurants, et 
cetera. In het verleden hebben we benzinestations gebouwd, nu moeten we 
oplaadstations voor elektrische voertuigen bouwen. " 
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Tiroler Feestavond 
 

Op 21 april j.l. konden we genieten van een zeer geslaagde Tiroler Feestavond 
in het clubhuis van MAC Veenendaal. Het clubhuis was omgetoverd als een 
Tiroler hüte. Voor de hüte brandde een korf met vuur. Binnen was de zaal 
versierd met diverse soorten ski’s en een grote sneeuwpop.   Diverse gasten 
kwamen in Tiroler kleding binnen, hetgeen gelijk al een gezellige sfeer bracht. 
Men kon o.a. genieten van gluhwein, bratwurst met zuurkool, salades en 
appelstrudel. Dit werd verzorgd door Rivierenland Catering, waarvoor dank. 
Een disjockey verzorgde de Tirolermuziek, waarop ook gedanst kon worden. 
Tijdens de loterij konden er nog mooie prijzen gewonnen worden. 
Uw redacteur heeft op een prettige wijze kennis kunnen maken met de MAC 
Veenendaal, waarvoor dank.  
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Dijken Lingewaard: 
 

Gemeente in hoger beroep om verbod De Gemeente Lingewaard heeft een 
hoger beroep ingediend tegen het recente rechterlijke besluit dat stelde dat zij 
geen motorverbod op de dijken mag invoeren. De Gemeente Lingewaard, een 

verzameling van kleinere woonkernen vlak bij Nijmegen, wordt aan twee 
zijden begrens door de Waal en de Nederrijn. De KNMV meldt dat Lingewaard 
de dijkwegen in de gemeente toch dicht wil houden voor motorrijders, maar 
volgens diverse media uit Gelderland betreft het een zogenaamde Pro Forma, 

waarmee de gemeente vooral langer de tijd krijgt om te bekijken of ze 
daadwerkelijk een hoger beroep bij de Hoge Raad in willen dienen. Een 

daadwerkelijke beslissing hierover moet dus nog genomen worden. De MAG 
ziet de procedure dan ook vooral als "tijdrekken". Wel moeten de 

verbodsborden van de dijken verwijderd zijn, de laatste rechterlijke uitspraak 
-die het verbod onwettig verklaarde- is immers nog steeds rechtsgeldig.
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Uitnodiging Fietspuzzeltocht en Barbecue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 26 mei willen wij weer een gaan fietsen met aansluitend een 
barbecue. 
De fietstocht zal ongeveer 10 km. lang zijn. 
Uiterlijk starten met fietsen om 18:00 uur. Hiervoor hoef je zijn 
vooringeschreven. 
Uiteraard zijn er weer leuke prijsjes te behalen voor het fietsen. 
Voor de barbecue is er wel een voorinschrijving. 
Aanvang barbecue is +/- 19:00 uur. 
De kosten voor de barbecue zijn€ 12,00. 
Hiervoor krijg je vlees, salades, sauzen en stokbrood. 
Opgeven voor de barbecue kan bij Klaas Jansen,  
e-mail: kjansen100@hotmail.com of tel: (0651) 027 457  
 
De uiterste datum voor aanmelding voor de barbecue is 
      woensdag 23 mei a.s.!!!  
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Uitnodiging Oldtimer Bromfietstocht 

 
 

Op zaterdag 2 juni a.s. organiseert de MAC VEENENDAAL een toertocht voor 
oldtimer bromfietsen. Uiteraard zijn solexen ook welkom. De tocht bestaat uit 
2 delen en gaat via de omgeving van Veenendaal en de Betuwe. Het eerste 
gedeelte wordt rond half twaalf afgesloten met een hartige hap bij cafetaria ‘t 
Nippertje, Cuneraweg 213 in Achterberg. Hier is een hartige hap in de vorm 
van patat met frikadel of patat kroket en een bal gehakt met brood is ook 
mogelijk. De kosten hiervan zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen. Wilt u wat 
anders eten (of meer) dan is dat voor eigen rekening. Na de hap is het 
ongeveer 10 minuten rijden naar het bromfietsmuseum dat geheel vernieuwd 
is met een extra hal met klassiekers, Zuidelijke Meentsteeg 5 in Achterberg 
Het tweede gedeelte heeft als eindpunt het clubgebouw van de MAC 
VEENENDAAL. De toertocht is totaal +/- 70 km. De finish zal rond 16.00 uur 
zijn. Na de rit is er gelegenheid om gezellig na te kletsen over de bevindingen 
van de rit of misschien ook nog wat technische vragen over Oldtimers.  
 

Inschrijven vanaf 09.00 uur. Het clubgebouw is open vanaf 08.30 uur. 
Inschrijftafel MAC Veenendaal, Groeneveldselaan 7, Veenendaal,  

waar u bij aankomst op een bakje koffie wordt getrakteerd.  
Starttijd toertocht 09.30 uur.  
Inschrijfgeld € 08,50 (incl. Hartige hap en Museum)  
Bij pech zal er een aanhanger beschikbaar zijn om de bromfiets op te halen. 
Graag voorinschrijven bij het volgende mail adres: 
beekmvd2111@gmail.com  
Onze 2e oldtimer bromfietsrit zal op 8 september worden gehouden. 
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Zaterdag 9 juni gaat alweer de 27e Motary van start! De Veluwse Motor Tour 
Club (VMTC) en de Rotary Club Ermelo-Putten organiseren deze namens de 
Stichting VMTC-Rotary. 
De Motary start als vanouds op het Kerkplein in Putten en eindigt bij de 
Gemeentewerf/Arjan Brouwer Motor Trading in Putten. Er is een mooie route 
uitgezet van ruim 400 kilometer, welke naar het oosten gaat. 
Goede doel 2018, Stichting Friends Indeed 
Zoals alle jaren wordt er gereden voor een goed doel. Vorig jaar was dit de 
Stichting Support CSA Trust en is er maar liefst € 13.500,- bijeen gebracht! 
In 2018 rijden we voor Friends Indeed: een thuis, een school en een toekomst. 
Het gaat om een project ter ondersteuning van de bevolking in de omgeving 
van de vissersplaats Visakhapatam in het oosten van India. De nadruk ligt op 
ondersteuning van kinderen met een beperking. Grootste doel voor komend 
jaar is om de kinderen te voorzien van orthopedische- en andere 
hulpmiddelen (gehoortoestellen, brillen, rolstoelen) waardoor ze naar school 
kunnen gaan en daarmee hun slechte leefomstandigheden te verbeteren. Wil 
je meer weten? Kijk even op de site: http://friendsindeed.nl. 
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Meld je nu aan!   www.motary.nl  
 

Het inschrijfgeld bedraagt voor de rijder en duopassagier € 24,50 p.p. en moet 
uiterlijk 2 juni zijn bijgeschreven. Bij voorinschrijving en na ontvangst van het 

inschrijfgeld, ontvang je de gps-route en het roadbook begin juni per e-
mail. Op 9 juni zijn de overige papieren af te halen. De koffie en broodjes staan 
dan al klaar. Vanaf 08.30 uur kan door de voorinschrijvers gestart worden. De 

daginschrijving opent om 08.45 uur. Het tarief is dan € 29,00 p.p. 
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Uitnodiging Picknicktoer 10 juni 2018 

 
 
Al jaren organiseert de MAC Veenendaal de picknicktoer. 
 
Het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor de picknicktoer. 
 
De start is bij Bikers Best in Renswoude. 
 
Starten kan tussen 10.00 uur en 11.00 uur. 
 
De kosten zijn € 12,50 p/p 
 
Rekeningnummer Marius: NL 65 RABO 0365 1867 16 of bij BikersBest 
Onder vermelding van: Picknicktoer 
 
Hiervoor krijg je onderweg een uitgebreide picknick en een prachtige 
motorroute van +/- 100 km. 
 
Voorinschrijven is verplicht i.v.m  inkopen. 
 
Uiterste inschrijfdatum is 7 juni. 
 
Opgeven kan bij: BikersBest of bij Marius van de Beek 
beekmvd2111@gmail.com 
Geef ook je rekeningnummer door zodat we bij te weinig deelname of slechte 
weersverwachtingen het geld terug kunnen storten. 
 
Minimale deelname zijn 15 personen. 
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Rittenkalenders 
 

Evenementen MAC Veenendaal 
 

Zaterdag 2 juni: Oldtimer Bromfietstocht 
Zondag 10 juni: Picknicktoer (toertocht) 

Zaterdag 7 juli: Avondrit (toertocht) 
Medio augustus: MAC Shortrally 

Zaterdag 8 september: Oldtimer Bromfietstocht 
Zondag 16 september: Dauwtraprit (toertocht) 

Zaterdag 22 september: BBQ 
… december: Oliebollenrit 

 

Droogritten (ritten die thuis kunt oplossen): 
Voor routebeschrijvingsritten zie: www.macdewalden.nl 
Voor kaartleesritten zie:  www.baronierijders.nl 
 

Ritten in ’t veld: 
Zie voor NRF o.a. nationale- / regionale ritten: www.nrf-autosport.nl 
Overige ritten:      www.rittenkalender.nl 
LOOT Toerkalender:     www.loot.nl 
 

 
 

 
 

 

Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert van 3,8 L/100 km (26,3 km/L) t/m 6,1 L/100 km (16,4 km/L) CO2 87-140 gr/km 
 

Gebr. Van Gent 
Ede, Copenicuslaan 7-9, 0318-697855 

Veenendaal, Galileistraat 2, 0318-526767 


