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Beste lezer/lezeres,
Hierbij dan het 3e clubblad van 2019.
In dit clubblad o.a. :
Pag. 4/5:
Bestuur / Commissies
Pag. 6:
Van de voorzitter
Pag. 7:
Van het bestuur/Hulp bij belasting aangifte
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Pag. 16/18: Bestuur in de loop der jaren
Pag. 19/21: Veilig Verkeer Nederland
Pag. 21/24: Auto Motor Klassiek
Pag. 25/26: KNMV nieuws
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Flitsmeister
Pag. 28/29: ANWB nieuws
Pag. 30:
LOOT nieuws
Pag. 32/34: Evenementenkalenders
Red. Hans Keuning

Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad!
Stuur het gerust op naar:

redactie@mac-veenendaal.nl,
of
Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam.

De redactie is u dankbaar.
Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor
24-04-2019
CLUBGEBOUW

Groeneveldselaan 7,
Beheer:

3902HA Veenendaal 0318 - 51 64 10
Ab v. Merkestijn
0318 - 51 42 10

Openingstijden:

vrijdagavond

v.af 20:00 uur

4
Jaargang 42, nr. 3

maart 2019

DE UITLAAT
MAC Veenendaal

Postbus 636 3900 AP Veenendaal

Eindredactie: Hans Keuning, 06 - 15 07 79 09
E-mail:
redactie@mac-veenendaal.nl
Website:
http://www.mac-veenendaal.nl
BESTUUR
VOORZITTER

M. v.d. Beek
Tel.: 06- 53 79 85 15
Mail: beekmvd2111@gmail.com
SECRETARIS

A.C.H. v. Merkestijn
Tel.: 0318 - 51 42 10
Mob.: 06 - 53 40 13 68
Mail: achv.merkestijn@gmail.com
PENNINGMEESTER

W. Zeestraten
Tel: 0318- 51 78 69
Mail: wimzeestraten@msn.com

VICEVOORZITTER

G.H. v. Hasselaar
Tel: 06 - 38 18 18 66
Mail: janklaas36@hotmail.com
BESTUURSLID

H. Tiemens
Tel: 0317 - 31 75 10
Mail: h.j.tiemens@wxs.nl
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RITTENSPORTCOMMISSIE
INFO:
Uitzetter Routebeschrijvingsritten
E. Klein
H. Keuning
Tel: 0318 - 54 82 90
Tel.: 06 - 15 07 79 09
Mail: klein.bert@ziggo.nl
Mail: rittensporthk@gmail.com

H. Tiemens
M. Böhmer

(vz.)

RALLYSPRINTCOMMISSIE
0317 - 31 75 10
H. v.d. Vlierd
0317 - 35 67 50

M. v.d. Beek (vz.)
R. v. Hasselaar

TOERCOMMISSIE
06 - 53 79 85 15
W. v. Veldhuizen
0318 - 51 65 49

W. v. Veldhuisen(vz.)
G. Roseboom

MOTORSPORTCOMMISSIE
06 - 25 21 64 96 K. Jansen
0318 - 51 85 25
Th. Veer
MOTORBEGELEIDINGSTEAM

G. v. Dijk
Mail: mbt-mac-vnd@hotmail.com
VEENENDAAL CLASSIC COMMISSIE
H. Houtman
G. v. Dijk
hhoutman55@kpnmail.nl
Peter Paul Raaijen
OLDTIMER BROMFIETSCOMMISSIE
G.H. v. Hasselaar
oldtimerbromfietstoertocht@hotmail.com

Prijzen-/feestcom.:
G. v. Merkestijn
I. Miezelmoe
E. v. Geerenstein

PRIJZEN-/FEESTCOMMISSIE
Feestcom.:
C. v.d. Bovenkamp

030 – 286 45 21

06 -25 21 64 96

0318 - 64 28 98
0317 - 74 10 34
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Van de voorzitter
Helaas moet ik dit voorwoord beginnen met droevig nieuws.
Ons lid en vaste schoonmaker Kees van Doorn is overleden.
Kees liep al een paar jaar met zijn gezondheid te tobben.
Wij wensen Ria en de kinderen en familie heel veel sterkte toe met dit verlies.
Ons bestuurslid Henk Tiemens is volgens de laatste berichten stabiel.
Ook ons lid Wim Roseboom die 3 weken in het ziekenhuis heeft gelegen mocht
weer naar huis en ook hem wensen we sterkte met het verdere herstel.
Er is op de laatste bestuursvergadering een nieuwe beslissing genomen inzake
de verhuur.
Degene die hier meer over wil weten kan informatie inwinnen bij het bestuur.
De dames van de feestcommissie hebben de laatste tijd veel werk verzet en
hebben weer een prachtig avondvullend programma in elkaar weten te zetten.
Als het goed is dan hebben jullie de uitnodiging reeds in de brievenbus kunnen
vinden.
Inmiddels hebben we een nieuw alarmsysteem en hoeven we geen cijfercode
meer in te voeren maar volstaat het met het voorhouden van een badge.
Het oude systeem was hard aan vervanging toe want het had veel gebreken en
storingen.
Bij het opruimen van de technische ruimte kwamen we veel oude bekers tegen
die nooit opgehaald zijn.
We hebben ze op marktplaats gezet maar er kwam geen enkele reactie op.
Nu hebben we een bevriende club gevonden die ze graag wilden hebben dus
zijn ze niet naar de stort gegaan.
We mogen ook blij zijn met de opzet van de Oldtimer bromfiets evenementen
want er zijn al 6 nieuwe leden die zich aangemeld hebben.
Dit was ook hard nodig want de laatste 2 jaar liep het ledental achteruit.
Tijdens de feestavond zullen jullie Corry en mij moeten missen daar we een
belangrijk familie evenement hebben.
Wens ik jullie nog een gezonde en sportieve tijd toe.
Marius van de Beek
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Van het bestuur
Bestuursvergaderingen:
12 maart
11 juni
08 oktober
02 april
02 juli
12 november
14 mei
10 september
10 december
Heeft u vragen of opmerkingen meldt dit aan het bestuur, dan wordt het in de
eerstvolgende vergadering meegenomen.

In maart is Jan Eweg lid geworden van de club.
We heten hem hartelijk welkom en hopen dat hij veel plezier aan de club mag
beleven.

Hulp bij belastingaangifte

De blauwe envelop komt er weer aan! Speciaal voor mensen met een gering
inkomen in Veenendaal biedt Veens gratis hulp bij de belastingaangifte.
De aangiftes worden gedaan in buurthuis ’t Turfke, op enkele dagdelen in
maart en april.
Vanaf 18 februari kunt u een afspraak maken
Voor de belastingaangifte kunt u een afspraak maken met Veens. U kunt ons
bereiken door een mailtje te sturen naar: centralevoordeur@veens-welzijn.nl.
Of bel: (0318)544131.
U kunt ons elke werkdag bellen tussen 9.00 uur en 12.00 uur, dus vanaf 18
februari.
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Party

In clubgebouw MAC Veenendaal
Op zaterdag 13 april 2019 is onze jaarlijkse feestavond.
Het clubgebouw wordt omgebouwd naar een zwart witte feestzaal.
De feestzaal is open vanaf 19.30 uur.
Het zou gezellig staan als we onze kleding aanpassen aan het zwart wit thema.
Het is natuurlijk niet verplicht.
Deze avond is voor leden, familie en vrienden.
Iedereen is van harte welkom.
Ook zorgen wij voor leuke muziek en een lekker hapje.
Graag willen we weten hoeveel personen er komen,
Opgeven tot uiterlijk 09 April 2019
bij Ineke Miezelmoe; nmiezelmoe@12move.nl
Wij hopen op een grote opkomst.
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MAC Veenendaal organiseert:
Zaterdag 1 juni 2019

“Willem Olie Memoriam”-rit
Hierbij nodigt het bestuur van MAC Veenendaal u uit tot deelname aan de
“Willem Olie Memoriam”-rit (auto-/motorrit). Waarbij de opbrengst geheel
ten goede komt van de stichting Barcode For Life.
De stichting Barcode For Life heeft zich ten doel gesteld om geld in te
zamelen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de
patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd
op DNA-analyse.
Ter nagedachtenis aan Willem Olie is besloten om zijn laatste rit die hij had
klaar liggen te laten verrijden.
Er kan worden deelgenomen in:
- Puzzelklasse A (geroutineerde deelnemers)
- Puzzelklasse B (beginners)
- Toerklasse
De Puzzelklasse dient verreden te worden aan de hand van het
Puzzelreglement Midden-Nederland + bijzonder reglement.
De Toerklasse (ideale rijroute met vragen en foto’s herkennen) dient
verreden te worden aan de hand van de spelregels “WOM”-rit Toerklasse.
Inschrijving:
Dringend verzoek om gebruik te maken van de voorinschrijving!
Ook is het mogelijk om op 1 juni in te schrijven vanaf 13:15 tot 14:00 u. in
Startlocatie: Clubgebouw van MAC Veenendaal,
Groeneveldselaan 7 te Veenendaal.
Minimale deelname:
De klasse waarbij er op 3 april a.s. geen 10 equipes zijn aangemeld gaat
helaas niet door!
Inschrijfgeld (minimaal) € 12,50
Start: vanaf 13:30 uur
Na afloop van de rit: Loterij met mooie prijzen.
Info: redactie@mac-veenendaal.nl
Telefoon: 06 - 15 07 79 09
Hans Keuning gaat op 31 augustus a.s. de Stelvio wandelend bedwingen.
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Inschrijfformulier

“Willem Olie Memoriam”-rit
Onderstaand equipe wenst zich in te schrijven voor de “Willem Olie
Memoriam”-rit, welke verreden wordt op 01-06-2019.
Het inschrijfgeld (minimaal i.v.m. goede doel) € 12,50 dient te worden
voldaan bij de starttafel op 01-06-2019 in het clubgebouw van
MAC Veenendaal, Groeneveldselaan 7 te Veenendaal.
Naam bestuurder:
Woonplaats:
Mailadres:
Tel.nr.:

Mw./Dhr*.

Naam navigator:
Woonplaats:
Mailadres:
Tel.nr.:

Mw./Dhr*.

Kenteken auto/motor*:
Wenst deel te nemen in*:
Toerklasse
Puzzelklasse-A

Puzzelklasse-B

Vrijwaring:
De MAC Veenendaal en de voor haar optredende personen zijn nimmer
aansprakelijk en nemen geen verantwoording voor welke schade dan
ook voor, tijdens of na de rit ontstaan.
Ondergetekenden verklaren zich hiermede akkoord.
Handtekening bestuurder:

Handtekening navigator:

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Dit formulier kan gestuurd worden naar: redactie@mac-veenendaal.nl
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Uitleg Puzzelval 2019-1
Opdracht 1 niet uitvoeren na een bemande controle. Zie Art. 7
Wel de K noteren.
Dus even doorrijden naar routecontrole X, die u via een herstelopdracht verder
liet gaan met opdracht 3. Opdracht 2 was afleiding.
Met opdracht 3 ging u voor een kerk naar rechts.
Even de herstelopdrachten van routecontrole A uitvoeren, 2e 1R niet bij de
ritpijl.
Bij opdracht 4 mag u gerust de kerktoren van dezelfde kerk aannemen (kerk
en onderdelen hiervan zijn aparte oriënteringspunten), echter u mocht de
rechterweg niet gebruiken. Hierdoor automatisch links en voor de kleine
kerktoren opdracht 4 uitvoeren.
Via een ritpijl (naar rechts) komt u weer bij routecontrole X, welke u eerste
weg links liet gaan en dan opdracht 5 uitvoeren.
Goed: K-X-A-K K-X-W
Fout: O
A. start bij blauwe vlag
1. na RC R
2. na RC R
3. voor kerk weg R
4. voor kerktoren weg R
5. einde weg L
B. finish bij gele vlag
Pl.
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
11
11

Deelnemer/ster
Arie Boogert
Bertus v.d. Horst
Theo Huberts
Ad Sleutjes
Martien v.d. Steeg
Fred v.d. Veen
Ben Visser
Joop Winkel
Rinus Joosse
Thei Schepers
Martin Luhrman
Wim Zeestraten

Aantal
fouten
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
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Puzzelval 2019-2
Dit keer een Bol-Pijl puzzelval, welke met de volgende bepalingen opgelost
dient te worden:
- De gehele plattegrond is overzichtelijk;
- Er dient gereden te worden via de langste route vanaf de bol naar de punt van
de pijl;
- Wegen mogen vanaf 1 zijde slechts 1 maal bereden worden;
- Parkeergelegenheden mogen meerdere malen bereden worden;
- Bij meerkeus dient met de wijzers van de klok meegereden te worden;
- Oplossingen dienen uiterlijk 24 april bij de redactie
redactie@mac-veenendaal.nl binnen te zijn.

PLATTEGROND
= routecontrole

= asfaltweg

= parkeergelegenheid

OPDRACHTEN
= weg
A. start bij
blauwe vlag

= parkeergelegenheid
1.

2.

O

= routecontrole
3.

4.

B. finish bij
gele vlag
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Bestuur in de loop der jaren
Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningm.

Com.

Com.

Com.

Com.

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

W. v. Son
W. v. Son
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
M. Orvan. (EL)
J. Boers

de Ruiter
de Ruiter
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
D. Rijnders
A. Diepeveen
A. Diepeveen
W. Hasselaar
W. Hasselaar
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)

G. Jansen
G. Jansen
G. Jansen
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
W. Garritsen
W. Garritsen
W. Garritsen
W. Garritsen
W. Garritsen
W. Garritsen
W. Garritsen
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer

W. Waayenberg
W. Waayenberg
W. Waayenberg
W. Waayenberg
W. Waayenberg
W. Waayenberg
W. Waayenberg
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
J. Groenhof (EL)
W. Hasselaar
W. Hasselaar
W. Hasselaar
W. Hasselaar
W. Hasselaar
W. Hasselaar
D.M. Bos
D.M. Bos

J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
J. Jansen sr
D. Rijnders
D. Rijnders
A. Diepeveen
G. v. Offeren
G. v. Offeren
G. v. Offeren
G. v. Offeren
K. Koenders
K. Koenders
J. v. Beek
J. v. Beek

A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder

M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
M. Slotboom
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Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningm.

Com.

Com.

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

J. Boers
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
R. Devilee (EV)
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn

R. Devilee (EV)
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
W. de Man
H. v. Geerenstein

H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
C. Looyen
C. Looyen
C. Looyen
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer

D.M. Bos
D.M. Bos
D.M. Bos
D.M. Bos
D.M. Bos
D.M. Bos
J. v. Eden
J. v. Eden
C. v. Rinsum
C. v. Rinsum
P.de Kieviet
P.de Kieviet
P.de Kieviet
Chr. v.d.Pol
Chr. v.d. Pol
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
J.L. Niessen
H. Klumpenaar
H. Klumpenaar
Th. Veer

J. v. Beek
J. v. Beek
J. v. Beek
J. v. Beek
J. v. Beek
J. v. Beek
J. v. Beek
D. Sjoer
D. Sjoer
J. C. v. Dijk
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
A. Gijsbertsen
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Geerenstein
H. v. Geerenstein
W. de Man

Com.

Com.

C. Looyen
C. Looyen
C. Looyen
C. Looyen
C. Looyen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen
G. Rebergen

A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
A. v. Dolder
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
H. v. Ravenswaaij
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Jaar

Voorzitter

Secretaris

1995
1996
1997
1998

A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn

H. v. Geerenstein
H. v. Geerenstein
H. v. Geerenstein
H. v. Geerenstein

1999 A.C.H.v.Merkestijn
2000 A.C.H.v.Merkestijn
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek
M.v.d.Beek

M.v.d.Beek

Penningm.

H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H. v.d. Veer
H v.d. Veer /
H. v. Geerenstein
A. Roelofs
A. Roelofs/
H. Haanstra
E. Brouwer
H. Haanstra
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
E. Brouwer
R. v. Rikxoort
W. Zeestraten
R. v. Rikxoort
W. Zeestraten
R. v. Rikxoort
W. Zeestraten
H. v. d. Broek/Intr.
W. Zeestraten
H. v. d. Broek
W. Zeestraten
Carla de Haan
W. Zeestraten
Carla de Haan
W. Zeestraten
W. Zeestraten
Carlav.d.Bovenkamp W. Zeestraten
Carlav.d.Bovenkamp W. Zeestraten
Carlav.d.Bovenkamp W. Zeestraten
W. Zeestraten
A.C.H.v.Merkestijn
W. Zeestraten

Com.

Com.

Com.

Com.

Th. Veer
Th. Veer
Th. Veer
Th. Veer

W. de Man
A. Roelofs
A. Roelofs
A. Roelofs

A. Roelofs a.i.
R. Koot a.i.
G. Mulder
G. Mulder

R. Zeestraten
R. Zeestraten

Th. Veer

G. Rosenboom

G .Mulder

R. Zeestraten

Th. Veer

G. Mulder

R. Zeestraten

Th. Veer
Th. Veer
Th. Veer
Th. Veer
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
W.v.Veldhuisen
H. Tiemens

A. Roelofs
A. Roelofs
A. Roelofs
A. Roelofs
A. Roelofs
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L.Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
K.L. Jansen
D. Hasselaar

M v.d. Beek
M v.d. Beek
M v.d. Beek
M v.d. Beek
M v.d. Beek
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
A.C.H.v.Merkestijn
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Vanaf 3 maart elke zondagavond te zien om 18.00 uur op Nickelodeon
De Grote Verkeerstest is het nieuwe spelprogramma van Nickelodeon dat in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt uitgezonden. In
deze show staan spel en plezier voorop en tegelijkertijd wordt de
verkeerskennis getest. Basisschoolleerlingen uit Nederland en België strijden
om wie het meeste weet en wie het veiligst onderweg is.
Het programma wordt uitgezonden in aanloop naar het Nationaal VVN
Verkeersexamen dat op 4 april door kinderen in groep 7 en 8 wordt afgelegd.
Nickelodeon-gezichten Nienke van Dijk en Wout Verstappen presenteren De
Grote Verkeerstest, die vanaf 3 maart 2019 op Nickelodeon te zien is.
Challenge
De Grote Verkeerstest is een spelprogramma met challenges. Wie het
verkeerde antwoord geeft op verkeersvragen, stapt uit het spel. Na elke
spelronde kunnen de afvallers hun plek in het spel opnieuw veroveren door
het uitvoeren van een ludieke challenge.
Verkeersveiligheid
Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland bundelen hun krachten om op een
competitieve en grappige manier veelvoorkomende verkeerssituaties aan de
schoolklassen voor te leggen. Doel is om de verkeerskennis en met name het
verkeersinzicht te vergroten bij de hoogste groepen van de basisschool om zo
bij te dragen aan meer verkeersveiligheid.
Kinderen over verkeersgedrag ouders: ‘Ik houd mijn mond maar’
Wat doe je, als je vader of moeder in de auto achter het stuur appjes leest en
beantwoordt? Dit soort vraagstukken komen aan bod in de verkeersles ‘Op de
fiets even niets’. Kinderen in groep 7 en 8 ervaren in die les wat de risico’s zijn
van afleiding in het verkeer.
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Leerlingen leren over risico’s van afleiding door smartphones
Ja, kinderen kennen de gevaren in het verkeer. Ze weten dat ze hun aandacht
op de weg moeten richten en op de medeweggebruikers. Maar als je hen
vraagt of er straf moet staan op het gebruik van de smartphone tijdens het
fietsen, komen de eerste aarzelingen. Want is dat nu wel zo erg? Ze zien hun
ouders immers ook appen terwijl ze achter het stuur van de auto zitten.
Al die meningen en gevoelens komen op tafel als gastleerkracht Jan de Jong
namens Veilig Verkeer Nederland een verkeersles. Op de fiets, even niets
verzorgt op een basisschool in Sneek. Met aanstekelijk enthousiasme speelt hij
in op het zelfbewustzijn van de leerlingen. Hij laat kinderen van stap tot stap
vertellen wat ervoor nodig is om op de fiets een appje te lezen: mobiel pakken,
code intoetsen, bericht openen en lezen. ‘Je bent zo drie tot zes seconden
bezig. Op de fiets ben je dan vijftien tot dertig meter verder. Stel je voor dat je
die afstand met een blinddoek voor moet afleggen. Wat kan er dan allemaal
niet gebeuren? In de auto ben je dan bijna honderd meter verder en op de
snelweg wel tweehonderd tot 250 meter.
Jan de Jong toont de kinderen hoe moeilijk het is om twee dingen tegelijk te
doen. Hij laat een meisje tegelijkertijd het ene sinterklaasliedje zingen en het
andere opschrijven. Dat lukt haar dus niet. ‘Veel mensen denken dat ze dit wel
kunnen, maar onze hersenen kunnen het echt niet’, legt hij uit.
Ouders appen achter het stuur
En toch, zo blijkt uit de verhalen in de klas, zit een groot deel van de kinderen
regelmatig in de auto met een vader of moeder die achter het stuur appjes
leest en beantwoordt. Slechts een enkeling vertelt dat zijn ouders dan eerst de
auto langs de kant van de weg zetten, of dat ze hun kinderen vragen om de app
aan hen voor te lezen. Anderen zeggen dat ze merken dat de ouder die rijdt
soms slingert tijdens het appen. ‘Ik houd mijn mond maar, want anders schrikt
hij misschien nog meer’, zegt een leerling.
Maar op de vraag wie er dan wel iets van zegt, komen weer wat aarzelende
reacties, waaruit ook de loyaliteit aan hun ouders blijkt. Want die appjes zijn
misschien wel heel erg belangrijk voor hun werk. En het gaat toch altijd goed –
tot nu toe wel in ieder geval.
En moeten hun ouders een boete krijgen als ze worden betrapt met de
smartphone in hun hand? Voor zo’n sanctie schrikken veel kinderen toch
terug. Laat staan dat ze vinden dat ze zelf straf moeten krijgen. En zo
worstelen ze met hun goede bedoelingen en de dagelijkse gang van zaken om
hen heen. Als we hen de stelling voorhouden dat ouders toch lekker zelf
moeten weten wat ze wel en niet doen, stemt de helft daarmee in.
Kinderen maken verkeersafspraken
De kinderen maken een afsprakenlijst en ondertekenen die. Eerst afstappen
als je wilt appen. De telefoon op stil tijdens het fietsen. Eén in plaats van twee
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oortjes in als je onderweg naar muziek luistert. Daar zijn ze het bijna allemaal
wel over eens.
Jan de Jong beëindigt zijn les in een vrolijke sfeer. Zijn eigen samengestelde
filmpje over tal van mensen die, turend op hun smartphone, in het water
vallen of over hekjes struikelen valt in goede aarde. Het kan jezelf ook
overkomen, weten de kinderen. Maar daarom mag je er natuurlijk wel even
om lachen. De boodschap ‘veilig over straat’ lijkt goed te zijn overgekomen.
Smartphone-verkeersles op jouw school?
Wil jij ook op school aandacht besteden aan de risico’s van afleiding in het
verkeer? Dat kan! In onze special Op de fiets, even niets gaan kinderen actief
aan de slag met de problematiek rond smartphonegebruik in het verkeer.

Onder de kap bekeken: de bougies
By Dolf Peeters

Bij de aanschaf van een klassieker wordt er eigenlijk nooit naar de bougies
gekeken. Als de motor goed start, dan is het goed.

DE BOUGIES ZIJN BELANGRIJK

De fabrikant heeft na onderzoek bepaald welk type bougie met welke
warmtegraad het best past bij zijn motor, onder normale belasting. Vroeger
was de aanduiding specifieker. Nu hebben bougies een breder
werkingsspectrum dan indertijd. Er is dus meer ruimte voor foute keuzes
zonder ruïneuze gevolgen. Gelukkig maar.

HET VERSCHIL BLIJFT IN DE VERDELING TUSSEN WARM EN KOUD.

De warme bougie heeft een lange isolatieneus. Daardoor blijft de warmte
langer ‘in’ de bougie. D.m.v. het porselein wordt de temperatuur binnen
bepaalde grenzen gehouden. Via de pakkingring wordt de meeste warmte
naar de cilinderkop afgevoerd. De koude bougie heeft een korte isolatieneus
en wordt gebruikt in motoren met een hogere belasting, hoger vermogen,
hogere compressie. De opgewekte hitte heeft daar een kortere
ontsnappingsroute.
Voor een optimale werking mogen bougies niet boven de 850 graden en onder
de 400 graden komen. Het gevaar bestaat dat bij hogere temperaturen het
composietmateriaal waarvan de zuiger is gemaakt, smelt, met als gevolg een
gat in de zuiger. Te koude bougies zorgen voor het vet slaan van de motor,
zeker bij tweetakten.
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DE BOUGIE IN DEN BEGINNE

Omstreeks 1880 bedacht de Britse natuurkundige Oliver Lodge de bougie
zoals die er nu nog uit ziet. Hij begon de Lodge Bougie fabriek. In 1998 was er
een tsunami van patenten op bougiegebied. Namen uit die tijd? Nicola Tesla,
Robert Bosch en Carl Benz. De fransman Albert Champion emigreerde naar de
States en zette de Champion Ingnition Company op. Die veranderde later in AC
en weer later in AC Delco en Champion. In de jaren dertig van de vorige eeuw
begon Rolls-Royce de First Electric Autolite Spark Plug Company.
Tegenwoordig is dat de Autolite afdeling van Honeywell.

DE VROEGE BOUGIES LEKEN AL HEEL VEEL OP DIE VAN NU

Ze hadden een isolator die twee elektrische geleiders scheidde en een afstand
tussen de elektrodes waartussen de vonk moest overspringen. Hun maximaal
uitgaande vermogen was ongeveer 50 Watt en ze gingen niet erg lang mee.
Hun standtijd was een kilometer of 1000. Dan moesten ze vervangen worden.
En ook toen was het al zo dat een bougie met een dichtring nog een kwart- en
dat een bougie met een conische passing nog een achtste omwenteling
aangedraaid moest worden nadat hij ‘vingervast’ was aangedraaid.

BOUGIES WERDEN BETER

In de loop van de jaren werden bougies veel beter op het gebied van
betrouwbaarheid, temperatuurbereik en levensduur. In 1976 werden de
koper beklede elektrodes geïntroduceerd. 1983 bracht ons de platina gecoate
elektrodes en tegenwoordig zijn er al Iridium gecoate elektrodes voor bougies
met een geschatte levensduur van 150.000 kilometer. De verandering is de
levensduur, niet eens de zaak waar het eigenlijk om gaat: de vonken. Die
levensduur moest meer in de pas gaan lopen met de veel langer geworden
ontstekingsintervallen.

MAAR NIET VEEL EFFECTIEVER

Maar veel effectiever zijn bougies in al die tijd niet geworden. De
piekontlading van bougies is blijven hangen op of dichtbij de 50 Watt. Net als
100 jaar geleden. De bougies zijn intussen ‘de zwakste schakel’ in het
ontstekingssysteem geworden. Al die tijd is er domweg aangenomen dat zo
weinig vermogen voldoende was om een gasmengsel in een cilinder tot
ontbranding te brengen. En dat terwijl de technologie achter de
verbrandingsmotor, samen met de vermogensontwikkeling en de milieueisen
een ongelooflijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

LAPMIDDELEN EN VONDSTEN

Natuurlijk zijn er mensen geweest die hier iets aan hebben proberen te doen.
Zo was het in de jaren dertig niet ongewoon om de bougiekabel te
onderbreken en de einden los van elkaar te bevestigen om een benen knoop.
“knoop’ als in broeksknoop. De zo gemaakte luchtspleet werkte inderdaad als
een opjager van de uiteindelijke ontstekingsvonk. De technische verklaring
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was eenvoudig. De vonkoverslag over de gemaakte luchtspleet induceerde
door inductie een spanningspiek in het traject daarna. En in dat traject zat de
bougie ook. Dus werd de vonk sterker. Later werd dat verhaal wat opgepoetst
door de introductie van spanningsverhogers. Dat waren slimme apparaatjes,
in het beste geval condensatoren, die tussen de bougiekabels gestoken
moesten worden. Ze waren doorgaans ‘technisch’ vormgegeven. Ze waren
doorgaans leeg. Want ze werkten op hetzelfde luchtspleetprincipe als de truc
met de broeksknoop.

PROBLEEMLOOS

Intussen zijn bougies hoogwaardige massagoederen geworden. Doorgaans
gaan ze hun hele leven lang probleemloos mee.
Maar er kunnen dingen mis gaan. Zeker als het bougies voor klassiekers
betreft.
Dat begint al met het feit dat een aantal fabrikanten in de loop der jaren hun
bougiereeksen heeft veranderd en de typeaanduidingen van de bougies heeft
aangepast. Zo kan het zijn dat bougies voor onze motor of auto gewoon niet
meer leverbaar zijn.

ER ZIJN ALTERNATIEVEN

Maar gelukkig zijn er daar in de meeste gevallen ‘omzettingslijsten’ voor. Met
een dergelijke bougie met een andere naam, maar met feitelijk dezelfde
specificaties. Op Internet zijn die lijsten vaak te vinden als er bijvoorbeeld
‘bougie vergelijkingstabel’ wordt geGoogled. Onze lokale hofleverancier doet
daar niet moeilijk over. Hij heeft gewoon de meeste boeken vanaf het begin
van de jaren vijftig. Plus veel van de betreffende bougies. Zoals de paars-roze
Beru bougies die vroeger voor DKW’s en Maico’s geleverd werden.
Een ander probleem is dat de schachtdikte in vroegere tijden niet
gestandaardiseerd was. Of minder gestandaardiseerd. Daar hebben vooral de
liefhebbers van echt oude auto’s en motoren mee te maken. Zeg maar: de
bezitters van voertuigen van voor WOII. Gelukkig is er een heel simpele
oplossing van dat probleem: er zijn op beurzen van allerlei handige
draadbusjes te vinden waarmee een passend verloop tussen het grote gat en
de nieuwe bougie te dichten is. Voor motoren als de Ford V4’s en HarleyDavidson WLA/WLC types geldt dat probleem overigens nog niet.
EN DE WONDERBOUGIES?
En dan zijn er nog de wonderbougies vanaf dag nul: bougies met een
benzinekraantje. Bougies met een ventilator aan de centrale pol, bougies met
diverse zij-elektrodes of met als slangentongen gevorkte elektrodes… Met
ringvormige elektrodes, met ingebouwde condensators…
Nou ja: die zijn er dus allemaal. Net als mutsen met ‘I Love Amsterdam’ en
gezichtstatoeages….
Maar echt merkbare verbeteringen hebben wij er niet van ontdekt.
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Historische Rallysport

Van Parijs naar Amsterdam

De 1898 Parijs-Amsterdam-Parijs weg race was de eerste grens overschrijdende
race die in Europa gehouden werd. Al zes jaar waren autopioniers bezig om door
middel van races en rally’s te laten zien dat de “auto” een sterk, betrouwbaar en
snel alternatief was voor de “ouderwetse” paard en koets.
Pre-war rally
Na de revival van de Paris Amsterdam rally en het 120-jarige jubileum in 2008
met 80 deelnemers, organiseert Classic Events in 2019 haar tweede editie. Van
Parijs (Chantilly) naar Amsterdam (Houthem).
Deze Pre-war rally zal in vier dagen van Chantilly, Sedan en Arlon naar Chateau St.
Gerlach rijden. Door de keuze van hotels, die allemaal wat kleiner zijn dan in
2018, is de rally met 40 vooroorlogse auto’s nagenoeg vol geboekt. Er zijn nog drie
plaatsen beschikbaar voor de late inschrijver dus als u nog een mogelijkheid zoekt
om uw Pre-war uit te laten dan bent u nog welkom! De rally start op 24 april in
Chantilly!
De auto avonturen van Classic Events zijn opgezet als ontspannen en sociale
evenementen met relatief korte dagen en afstanden en hier en daar een museum
of andere attractie. Een heerlijke route met de best beschikbare hotels. U heeft dus
tijd genoeg om lekker te rijden, heerlijk te ontspannen en om genoeg van de
omgeving te ontdekken met oude en nieuwe rally vrienden.
Zoals dat past bij een evenement dat geïnspireerd is op de eerste internationale
autorace ooit zit er uiteraard wel wat competitie in, welke aangepast zal worden
per leeftijdsklasse van de auto.
De competitie in deze rit is alleen voor de Challenge klasse die gemiddeld drie
regelmatigheden per dag rijden. De Vintage klasse is een echte tourrit en deze
deelnemers zullen een schitterende route rijden en alleen de koffiestops en de
lunch aandoen tussen de hotels!
Service
De service zal tijdens deze rit verzorgd worden door het team van Classic Job uit
Dalfsen. Een team wat gewend is om tijdens rally’s de auto’s rijdend te houden en
aan de finish te brengen. Dit geld voor zowel de vooroorlogse deelnemers als ook
tijdens bijvoorbeeld een Winter Trial!
Organisatie
De organisatie is in de vertrouwde handen van Classic Events, onder andere
verantwoordelijk voor de Winter Trial en vele lange afstandsrally’s over de gele
wereld.
Inschrijfformulier is hieronder te downloaden en via de website van
www.classicevents.nl
Rally Parijs-Amsterdam 2019 of voor vragen stuur dan een -mail
aan: info@classicevents.nl
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NIEUWS

Datum toerhuldiging 2018
30 maart 2019
Op 30 maart 2019 vindt de toerhuldiging over het jaar 2018 plaats. Wie zijn de
winnaars, zijn er nog ridders, hebben we ook nog FIM onderscheidingen? Daar
gaan we op zaterdag 30 maart achter komen.
Het programma van die dag is nog in ontwikkeling. We hebben wel nieuws
over de locatie en verzorgen die dag een heerlijke lunch. Meer informatie? Klik
op de button hieronder.

Geef je op!
Voor de toerhuldiging gaan we dit jaar naar een nieuwe locatie, Papendal. In
deze bosrijke omgeving zal in 2020 het nieuwe kantoor van de KNMV
gehuisvest zijn. Op deze locatie hebben we de beschikking over een mooie
ruimte om de toerwinnaars te huldigen.
Inschrijven voor deze toerhuldiging is verplicht zodat we ons programma
(waaronder een lunch) die dag erop kunnen aanpassen. Geen inschrijving is
helaas geen deelname. Inschrijven kan tot 20 maart!

INFO
Naam kort
Toerhuldiging 2018

Datum
30/03/2019

Begin tijd
11:00

Eind tijd
16:00

Plaats
Arnhem

Postcode
6816 VD

Provincie
Gelderland

Niveau
Clubwedstrijd C

Contactpersoon
Marc te Witt

Contact e-mail

toer@knmv.nl

Telefoon
026 -3528510
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Bezoek bij Arai helm test centrum
Geslaagde workshop!

Op zaterdag 2 februari waren we bij Arai op bezoek met een aantal KNMV
toer(club)leden. Onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek werden we
welkom geheten door de specialist Eelco van Beek. Hij nam ons deze dag mee in de
Arai filosofie, een (digitale) rondleiding in de fabriek en liet ons ervaren hoe helmen
anno 2019 worden getest. Ook werden kritische vragen gesteld en kreeg men de kans
om de helm door te laten checken.
Een geslaagde (eerste) workshop. We proberen elke maand wat leuks weg te zetten!
Benieuwd naar meer? Kijk dan op KNMV toerclubs events.
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Flitsmeister op CarPlay
Leg even alles aan de kant en ga hier goed voor zitten want... één van de meest
gevraagde features ooooit is beschikbaar. Vanaf nu navigeer je met
Flitsmeister via het scherm van je auto en krijg je daarbij
alle waarschuwingen zoals je van ons gewend bent. Hoppa! 🔥 Tof dat we nu
de eerste échte stap met Flitsmeister in de auto hebben genomen. 😍 Voor
diegene zonder CarPlay-functionaliteit: wie weet is de aankoop van een
nieuwe auto wat voor jou? We hebben je toch al genoeg boetes bespaard. 😉
Heb je geen iPhone maar een Android-toestel? Google is nog steeds niet
happig op het toelaten van navigatie-apps en hopen we dat zij, net zoals Apple,
dit binnenkort wel toestaan. Dan kunnen we ook beginnen met de
ontwikkeling van Flitsmeister op Android Auto!

Top 10 flitsers van 2018
Het aantal flitsers blijft stijgen en we hebben gemerkt dat er steeds meer op
lokale wegen geflitst wordt. Hoe je een lullige boete voor een flitser vermijdt?
Logisch, gewoon onze app gebruiken. 😉 Onze flitsdata komt binnen dankzij
jouw meldingen/beoordelingen en worden verwerkt in de app. Thanks
hiervoor! Laten we elkaar ook dit jaar blijven helpen en vooral weer heel veel
boetes besparen. 💙

Waarschuwingen voor spoorwegovergangen
In samenwerking met ProRail waarschuwen we je binnenkort voor
onoverzichtelijke spoorwegovergangen (alle onbewaakte en een
aantal bewaakte). Bij onbewaakte spoorwegovergangen zijn zelfs geen
spoorbomen en ook geen knipperlichten. 🚧 Helaas gaat het nog wel eens fout
en we willen door middel van de waarschuwingen hier extra alertheid
voor creëren. Vanaf de volgende update zijn deze waarschuwingen
beschikbaar. Deze samenwerking is een mooie toevoeging aan onze missie om
jou veilig van A naar B te laten rijden. 💪
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De Goedkoopste en duurste pompstations van Nederland.
De berekening hiervan is dat er gerekend wordt vanuit de landelijke advies
prijs.
De goedkoopste van Nederland.
Merk
Straat

Plaats

Korting Euro
95

Korting
diesel

Tango

Ruurloseweg

Borculo

21,3 cent

19,3 cent

Tango

Ruurloseweg

Groenlo

20,8 cent

19,3 cent

Tango

Braak

Neede

20,5 cent

19,4 cent

Total Kanters

Barchemseweg

Ruurlo

20,8 cent

19 cent

Tango

Papierbaan

Winschoten 19,9 cent

19,4 cent

De duurste van Nederland.
Merk

Straat

Plaats

Toeslag

Toeslag

Texaco

Rijksweg A15

Hard.
Giesendam

8 cent

5 cent

Texaco

Rijksweg A29

Heinenoord

4,6 cent

6,3 cent

Texaco

Rijksweg A 50

Arnhem

4,4 cent

6,3 cent

Gar. Van Wees

Naarderstraat

Laren (NH)

5,1 cent

5 cent

Esso

Laan 5 / 7

Den Haag

4,3 cent

5 cent.
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Hier in de omgeving van Veenendaal loont het ook de moeite om te kijken
naar de prijzen van Brandstof. Ook gezien op basis van de advies prijs valt er
wel wat te verdienen, als je er langs komt rijden. Omrijden naar een goedkope
pomp kost alleen maar geld.
Vooral bandenspanning tot het start/stop systeem kan besparing opleveren.
Kijk voor handige tips op www.het nieuwe rijden.nl
WAAR OF NIET WAAR.
Eerst de motor starten en dan ruiten schoonmaken want dan is de auto sneller
warm.
Veel rijders maken gebruik van deze gedachten. Het is heel duidelijk niet
waar, een motor en auto wordt het snelst warm als de motor inspanning moet
doen. Dus eerst schoonmaken van de ruiten, dan starten en gelijk wegrijden,
ook goed voor het milieu.
RIJBEWIJS VOOR ZELFRIJDENDE AUTO’S
Als u denkt dat u straks zo met een zelfrijdende auto de weg op kan heeft u het
waarschijnlijk mis. Vanuit Rijksdienst weg verkeer en het CBR is men druk
doende om voor deze voertuigen een onafhankelijk bewijs dat een voertuig
op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen.
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Nieuws
UITNODIGING
Algemene Leden Vergadering LOOT
Zaterdag 13 april 2019
aanvang 14.00 uur, verwacht einde 16.00
Hotel-Restaurant De Roskam
Hessenweg 212
3791 PN Achterveld
Telefoon: 0342 451223
Route: A1 Hoevelaken, A28 richting Utrecht, afrit 8 (Amersfoort), einde weg rechts
(Hogeweg), rechtdoor (Energieweg, gaat over in Wiekenweg), 1e weg rechts richting
Stoutenburg, einde weg rechts (Hogeweg – Barneveldseweg, gaat over in Hessenweg),
door Stoutenburg en na circa 7 kilometer bent u gearriveerd bij Hotel-Restaurant De
Roskam (tegenover de kerk).

LOOT 30 jaar
Dit jaar bestaat het LOOT 30 jaar! Vandaar dat er is besloten de LOOT
Kampioensdag en het jubileum te combineren en ALLE bij het LOOT
aangesloten clubs uit de nodigen voor een gezellige dag op zaterdag 18 mei
2019! Tevens zullen dan de prijzen voor de Toerkampioenen worden
uitgereikt. Vanaf 09.00 uur gaat het los in Hotel-Restaurant de Roskam,
Hessenweg 212 in Achterveld. Om 10.00 uur start de inschrijving voor een
toer- / puzzeltocht, waarbij u een slagzin moet opsporen. Na deze tocht
worden de prijzen uitgereikt en wacht ons een heerlijk barbecue! Omdat dit
jaar eveneens het LOOT jubileum gevierd wordt, kunnen er 3 personen per
club deelnemen aan deze dag. Vanzelfsprekend kunt u met meer deelnemers
komen (hoe meer zielen, hoe meer vreugd), maar die betalen een eigen
bijdrage van € 35,- per persoon. Tevens wordt er een bijdrage van € 5,- per
persoon voor het goede doel gevraagd; DCN Geleidehonden, een jonge school
waar geleidehonden worden getraind. Kijk maar eens op http://guidedog.nl/.
Leden die graag mee willen doen met deze gezellige dag worden vriendelijk
verzocht zich vóór 30 april aanstaande aan te melden bij
c.huijbrechtse@chello.nl of per brief aan: Cor Huijbrechtse, Jerseystraat 1,
1339 TP Almere.
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Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert v. 3,8 L/100 km (26,3 km/L) t/m 6,1 L/100 km (16,4 km/L) CO 2 87-140 gr/km

Gebr. V. Gent
Ede, Copenicuslaan 7-9, 0318-697855
Veenendaal, Galileistraat 2, 0318-526767

EDE

Tel.: 06 - 12 27 36 98
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Evenementenkalenders 2019
Evenementen MAC Veenendaal
April
Za. 13 Feestavond
Mei
Za. 11 Veentocht
(Motortoertocht)
Za. 18 Barbecue met fietstocht
Za. 25 Oldtimer bromfiets tocht
Juni
Za. 01 “Willem Olie Memoriam”-rit
Zo. 23 Picknicktoet
(Motortoertocht)
Juli
Za. 06 Avondrit

(Motortoertocht)

September
Za. 07 Oldtimer bromfiets tocht
Zo. 15 Gert Segers rit
(Motortoertocht)
Za. 21 Barbecue

Overige evenementen
Droogritten (ritten die u thuis kunt oplossen):
- Voor routebeschrijvingsritten zie: www.macdewalden.nl
Oplossingen Winterdroogrit dienen uiterlijk 20 maart binnen te zijn.
- Voor kaartleesritten zie:
Iedere maand een nieuwe rit.

www.baronierijders.nl

Ritten in ’t veld:
Zie voor NRF o.a. nationale- / regionale ritten:
Overige ritten:
LOOT Toerkalender:
KNMV Toerkalender:

www.nrf-autosport.nl
www.rittenkalender.nl
www.loot.nl
www.knmv.nl
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F1 Kalender 2019
GP Bahrein

31 maart 2019

Manama

GP China

14 april 2019

Shanghai

GP Azerbeidzjan

28 april 2019

Bakoe

GP Spanje

12 mei 2019

Barcelona

GP Monaco

26 mei 2019

Monte Carlo

GP Canada

09 juni 2019

Montreal

Enduro 2019

Zondag

02 Juni

Saint Hubert

in België

Offroadkalender 2019

Zondag

01 September Steenwijk

solo’s en quads

NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5
NL klasse NL/RC2, NL/RGT, NL/RC3, NL/RC4 and NL/RC5
Visual Art Rally
12/13-04-2019
Hardenberg (NL)
ELE Rally
24/25-05-2019
Veldhoven (NL)
Prima/Acon Vechtdalrally
15-06-2019
Hardenberg (NL)
NRK Kampioen 2018: Lambert Parren – John Coumans
OPEN NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5
ELE Rally
24/25-05-2019
Veldhoven (NL)
ONRK Kampioen 2018: Hermen Robus – Erik de Wild
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NEDERLANDS SHORT RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5
NL klasse NL/RC2, NL/RGT, NL/RC3, NL/RC4 and NL/RC5
Visual Art Rally
12/13-04-2019
Hardenberg (NL)
ELE Rally
24/25-05-2019
Veldhoven (NL)
Prima/Acon Vechtdalrally
15-06-2019
Hardenberg (NL)
NSRK Kampioen 2018: Rick Lubberding – Mark Kuipers
NEDERLANDS HISTORIC RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse Volgens Historic Sporting Regulations
NL klasse Volgens Nationaal Historic Reglement
Visual Art Rally
12/13-04-2019
Hardenberg (NL)
ELE Rally
24/25-05-2019
Veldhoven (NL)
Prima/Acon Vechtdalrally
15-06-2019
Hardenberg (NL)
NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever

