1

Aangesloten bij:
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Luntersekade 35
6744 PG Ederveen
Tel.: 0318-572 803
Fax: 0318 573 382
Internet: www.v.holland.nl
E-mail: info@v.holland.nl
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Beste lezer/lezeres,
Hierbij dan het 4e clubblad van 2019.
We hebben een geslaagde (zwart/wit)feestavond achter de rug,
zie pag. 8/9 van dit clubblad voor een verslag van Ab Merkestijn.
De “Willem Olie Memoriam”-rit is verplaatst naar 18 augustus
a.s. (zie pag. 13 van dit blad)
Verder in dit clubblad o.a. :
Pag. 4/5:
Bestuur / Commissies
Pag. 6:
Van de voorzitter
Pag. 7:
Van het bestuur/Belangrijk
Pag. 10/12:
Uitnodiging komende evenementen
Pag. 15/16:
Puzzelval
Pag. 17/18:
ANWB nieuws
Pag. 18/19:
KNMV nieuws
Pag. 21/23:
Veiligverkeer NL nieuws
Pag. 24/25:
Moto Auto Klassiek nieuws
Pag. 27/29:
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
25-05-2019
CLUBGEBOUW

Groeneveldselaan 7,
Beheer:

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

Openingstijden:

vrijdagavond
zaterdagmiddag

v.af 20:00 uur
v.af 16:00 uur
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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: achvanmerkestijn@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

5
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
De afgelopen maand heb ik niet veel tijd aan de vereniging besteed, vanwege
het overlijden van mijn moeder en ons nieuwe huis weer helemaal te
schilderen en woon klaar te maken.
Vanaf 27 april zitten we weer helemaal gesetteld en kunnen we weer
doorgaan met onze dagelijkse activiteiten.
In de maand mei hebben we de BBQ, de Veentocht en de oldtimer bromfiets
tocht.
Uitnodigingen kun je vinden in het clubblad.
Daar de tijd voor mij erg kort is bij deze een kort voorwoord.
Marius van de Beek
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Van het bestuur
Belangrijke Mededeling
De Avondvierdaagse zal dit jaar starten vanaf het evenemententerrein aan de
Groeneveldselaan.
De Avondvierdaagse zal dit jaar worden gehouden van 3 t/m 6 juni.
Op last van de politie zal de Groeneveldselaan vanaf de Grote Pekken
van 3 t/m 6 juni van 17.30-21.30 uur worden afgesloten voor al het
gemotoriseerde verkeer m.u.v. de bewoners van de Grebbeweg.
In die week is ons clubgebouw gedurende genoemde tijd enkel per fiets of te
voet bereikbaar.

Nieuwe leden
Hierbij heten we Hans Ploeg en Jenneke Pol hartelijk welkom bij de club.
We hopen jullie menig maal bij de club te mogen ontmoeten en dat jullie veel
plezier aan de club mogen beleven.
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Party

Verslag van Ab Merkestijn
Het was zwart/wit als item en dat was ook te zien.
Onze leden en anderen hadden zich ook zwart/wit gekleed.

De feestcommissie met enkele anderen hadden het clubgebouw omgetoverd i
in
zwart wit
Het was veel werk, maar de aanwezigen wisten het wel te waarderen en bij de
start van de avond werd het ook beloond met een luid applaus.

Ook was er een uitstekend buffet geheel door de dames zelf bedacht, zag er
ook professioneel uit gelijk een cateraar het gedaan zou hebben.
Goed gevulde salades in alle soorten en smaken.
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Vanaf 20.00 uur kwamen onze gasten binnenlopen en onder het genot van een
kopje koffie met cake kon het feest beginnen. Bij aanmelding waren er al 52
die erbij wilden zijn. Na een woord van welkom en uitleg wat er deze avond te
beleven zou zijn en men in de gelegenheid was om consumptie bonnen te
kopen voor de nodige drankjes.

Ook stond er een geweldige prijzen tafel, met prachtig prijzen en als
hoofdprijs een mooie magnetron.
Snel waren de loten verkocht en was de tafel leeg.

Tijdens het buffet, wat de hele avond open was zorgde de muziek voor de
nodige begeleiding voor een dansje.

Er werd gretig gebruik gemaakt van het buffet, maar jammer dat er
verschillenden thuis al hadden gegeten en dat houd dan in dat er wel iets te
veel was gemaakt.
Aan het einde van de avond was er ook nog patat waar gretig gebruik van
werd gemaakt.
Rond 02.00 uur ging de deur op slot en konden wij als club en vooral de dames
terug kijken op een zeer geslaagde avond.

10

VEENTOCHT
MAC Veenendaal
11 mei 2019

De toercommissie nodigt jullie uit om bij ons een mooie toertocht te komen
rijden.
We hebben 2 verschillende lengtes.
Een tocht van ca. 275 km. en een tocht van ca. 120 km.
Allebei de tochten gaan richting de Betuwe.
Het eerste deel zal voor beide routes gelden en voor de 120 km. gaan we een
aftakking maken.
De start is bij

Kruisboog 45a
Veenendaal
Start tussen 9:00 uur en 11:00 uur
Inschrijfgeld 275 km: € 6,50
Inschrijfgeld 120 km: € 3,00
Koffie bij de start is gratis
Info: beekmvd2111@gmail.com
Tel: 06 - 53 79 85 15
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“Willem Olie Memoriam”-rit
Zondag 18 augustus 2019

Daar er voor 1 juni te weinig belangstelling was, door diverse
omstandigheden, is de rit verplaatst naar 18 augustus a.s.
De “Willem Olie Memoriam”-rit (auto-/motor-/bromfietsrit) wordt
georganiseerd door MAC Veenendaal, 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
- Toerklasse
- Bromfietsklasse
De Puzzelklasse dient verreden te worden aan de hand van het
Puzzelreglement Midden-Nederland + bijzonder reglement.
De Toerklasse en Bromfietsklasse (ideale rijroute met vragen en foto’s
herkennen) dienen verreden te worden aan de hand van de spelregels
“WOM”-rit Toerklasse.
In een volgend clubblad komen we hierop terug.
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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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Uitleg Puzzelval 2019-2
Dit keer helaas wat minder oplossingen. Bol-Pijl schijnt zo te trekken.
Opdracht 1 was niet uit te voeren. In de opdracht was geen routecontrole
getekend, maar een paar smalle wegen.
was aan de brede weg getekend.
Ook niet na de tekst O handelen. Teksten dienen in de opdracht tussen “ “ te
staan. Routecontroles A en H zijn fout. Goed: O 1
Opdracht 4. Ja wat is nu eigenlijk de langste route hier? Deze opdracht ter
afleiding van opdracht 1. Daarom ook neutraal.
Pl.
1
1
1
1
1
6
6

Deelnemer/ster
Bertus v.d. Horst
Martien v.d. Steeg
Fred v.d. Veen
Joop Winkel
Gerard v. Leersum
Theo Huberts
Ad Sleutjes

Aantal
fouten
0
0
0
0
0
1
1
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Nieuws

Op vakantie met alleen handbagage
Met het vliegtuig op vakantie en dan geen koffer meenemen. Het scheelt je
sjouwen, je bent geen tijd kwijt met inchecken en je hoeft geen extra
bagagekosten te betalen. Maar hoe doe je dat: op vakantie met alleen
handbagage? We geven 7 handige tips hoe je dat aanpakt.

Tip 1: de ene maatschappij is de andere niet
Niet alleen het aantal toegestane kilo's verschilt, óók het aantal stuks
handbagage dat je kosteloos mag vervoeren. Check bij de maatschappij
waarmee jij vliegt wat de eisen zijn waaraan de handbagage moet voldoen.

Tip 2: Bespaar gewicht op je reistas

Een gemiddelde trolley weegt gauw 3 kilo, dus tel uit je winst met deze
favoriete lichtgewichten:
- Reistas: CabinzZero (760 gram)
- Trolley én backpack: Cabin Max Barcelona (1,8kg)
- Harde trolley: Samsonite Cosmolite FL Spinner (1,8kg)

Tip 3: Lichtgewicht lezen: koop een e-reader
Fervente lezers winnen zowel ruimte als kilo's met een e-reader. Met de Kobo
Mini bijvoorbeeld pak je duizenden boeken samen tot 134g. Ter indicatie: 1
pocketboek weegt al 200g.
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Tip 4: Beetje tempo: stap als eerste in
Zorg dat je relatief snel aan boord bent. Dan loop je niet het risico dat de
bagagevakken al vol zitten en
- al het minimale inpakken ten spijt
- jouw tas of koffer alsnog in het ruim verdwijnt.

Tip 5: XS Toilettas
Wees een ware minialist en neem alleen het hoognodige mee in de vorm van
2-in-1 producten, samples en hervulbare containertjes. Toch smokkelen? Duty
Free-aankopen tellen natuurlijk niet mee bij bagagerestricties.

Tip 6: Op rolletjes: kleding slim inpakken

Opgerolde kleding neemt minder plaats in en is een prima 'gatenopvuller'. En
ondergoed en sokken stop je in je schoenen. Maar een echte pro is de Rolo-tas:
een 'kledingrol' die je ter plaatse makkelijk ophangt aan de bijbehorende haak.
Deze tas kost $ 49,99 (€ 45).

NIEUWS

Aantal verkeersdoden op motor daalt

MARC TE WITT - 18 april, 2019FOTO - Foto-Regio15

Elke verkeersdode is er één teveel, daarom is in het Landelijk Actieplan
Verkeersveiligheid 2019-2021 de ambitie:
terug naar nul verkeersdoden.
De daling van dodelijke motor slachtoffers is een hoopvolle ontwikkeling.
Want in 2018 zijn er 42 motorrijders omgekomen bij een verkeersongeval, dit
aantal is lager dan in 2017, waar er 51 dodelijke slachtoffers vielen. Dit terwijl
motorrijden volgens de laatste cijfers van de CBR examens in steeds
populairder is geworden.
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CBS

Totale aantal verkeersdoden flink gestegen

Het totale plaatje van aantallen verkeersdoden laat helaas een ander beeld zien.
Over alle categorieën zijn er in 2018 678 mensen omgekomen door
verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan het jaar
ervoor. Vooral was er een stijging van dodelijke slachtoffers onder de
inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers.
Opmerkelijk
In de provincie Noord-Brabant is er een forse stijging van het aantal
verkeersdoden. Dat aantal steeg met meer dan 50 procent, van 98
verkeersdoden in 2017 naar 150 in 2018. Een verklaring voor deze toename is er
volgens het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid) nog niet.
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Nieuws
Rijgedrag van scooters geeft andere weggebruikers een
steeds onveiliger gevoel
07 MAART 2019 | DOOR REDACTIE

Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de weggebruikers een onveilig
gevoel krijgt van te hard rijdende scooterrijders.
Waar krijg jij in het verkeer een onveilig gevoel van? Deze vraag stond
centraal in onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Hoewel Nederlanders
zich in het verkeer meestal veilig voelen, blijkt uit dit onderzoek toch ook dat
het gedrag van andere verkeersdeelnemers ons het meest onveilige gevoel
geeft. Het vaakst genoemd: te hard rijdende automobilisten, rijgedrag van
scooterrijders, onveilige oversteekplaatsn en appende automobilisten.
Dit zelfde onderwerp is ook in 2016 onderzocht. Opvallend is dat het gevoel
van onveiligheid dat mensen krijgen in de eigen buurt van te hard rijdende
scooters volgens dit onderzoek sterk is toegenomen met 36% (41% vs 5%).
Bekend is dat scooters nog steeds worden opgevoerd. Ook als het gaat om de
geluidloze elektrische scooters die we niet aan horen komen.
Een andere opvallende stijger is het krijgen van een onveilige gevoel van
appende automobilisten. In het jaar waarin de MONO-campagne is gestart, is
dit ook veel vaker genoemd dan in 2016 (36% vs 24%). Terwijl
het smartphonegebruik niet is toegenomen.
Opvallend is ook dat het gebruik van de smartphone op de fiets is
toegenomen (30% vs 23%). ‘Het besluit van onze verkeersminister tot een
app-verbod per 1 juli 2019 ondersteunen wij dan ook van harte omdat je
daarmee als samenleving het gebruik van de smartphone tijdens
verkeersdeelname hard afwijst!’; aldus Alphons Knuppel, directeur Veilig
Verkeer Nederland.
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Veilig Verkeer Nederland lanceert gratis app 'Uit de hoek'
23 APRIL 2019 | DOOR REDACTIE

Oefenen met een vrachtauto op je keukentafel
Kennis over de dode hoek is bij veel volwassenen weggezakt. Dankzij de
augmented reality app ‘Uit de hoek’, die Veilig Verkeer Nederland vandaag
lanceert, leren ouders en kinderen thuis over de dode hoek van grote
voertuigen in het verkeer.

Volwassenen voorlichten over de dode hoek
Veilig Verkeer Nederland deed onderzoek naar hoe volwassen fietsers omgaan
met de dode hoek van grote voertuigen in het verkeer. Bijna de helft van de
respondenten koos de verkeerde plek bij de vrachtauto waar ze zich als fietser
veilig dachten op te stellen. 4 van de 10 volwassenen wist niet dat ook tractors
en shovels een gevaarlijke dode hoek hebben*. Lees meer over de dode hoek
in het verkeer in onze factsheet.
Dimitri Jongeneel, vrijwillig bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland Utrecht,
is aanjager van het plan om volwassenen beter voor te lichten over de dode
hoek. In 2014 was hij zelf slachtoffer van een klassiek dodehoekongeval. ‘Door
mijn persoonlijke bagage zie ik hoe gevaarlijk het verkeer kan zijn. Vaak loopt
het met een sisser af, maar als het fout gaat, is het ook goed fout.’

Gratis app Uit de hoek

Vanaf nu is de app ‘Uit de hoek’ gratis te downloaden in de appstores. Hiermee
wil Veilig Verkeer Nederland ouders via hun kinderen op een leuke manier
samen leren waar de dode hoek van grote voertuigen zich bevindt. En
natuurlijk hoe zij zich in dodehoeksituaties veilig gedragen.
Dimitri is vanaf het begin bij de ontwikkeling van de app betrokken. ‘Er gingen
heel wat brainstormsessies aan dit eindproduct vooraf. Eerst wilden we op
locatie mensen binnen vijf minuten inzicht geven in de dode hoek. Maar dat
bleek lastiger dan gedacht. Met deze app hopen we via de kinderen
volwassenen te bereiken. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen bewust te
maken. Voor mij geldt: Hoe meer aandacht we ervoor krijgen, hoe beter.’
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Augmented reality
Met de augmented reality techniek tover je verkeerssituaties op je
keukentafel. Als speler zoek je met je ouders naar schoolspullen die op weg
naar huis uit je tas zijn gevallen. Hierbij kom je steeds in dodehoeksituaties
terecht. De bedoeling is dat ouders en kinderen samen kijken hoe de fietser uit
de dode hoek blijft. De app sluit aan bij de behoefte van ouders om thuis
aandacht te besteden aan de verkeersopvoeding. Met deze app kun je op een
interactieve en speelse manier iets leren over verkeer.
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Nieuws
Ook vierde editie Klassieker Drachten raakt juiste oldtimersnaar
By Erik van Putten | 23 april, 2019

Van 20 tot en met 22 april werd alweer de vierde editie van
Klassieker Drachten gehouden. Eerder noemden wij het
evenement al een vaste waarde op de klassiekeragenda. Sjouke
Bosma en zijn mensen lieten ook tijdens het paasweekend van
2019 zien dat die kwalificatie terecht was.
Opnieuw groeide Klassieker Drachten. Ondanks het mooie paasweer wisten
de bezoekers het Fries Congrescentrum weer te vinden. De
tentoonstellingvloer was weer groter dan tijdens de vorige editie. De
organisatie noemde Klassieker Drachten niet voor niets XL. Zij plaatste een
extra hal om de toegenomen omvang van het aanbod op te vangen. Ook was de
showpaddock, waar particuliere klassiekereigenaren in de open lucht hun
auto’s konden showen, weer groter dan in voorgaande jaren. Bezoekers van
deze paddock konden tevens deelnemen aan de Klassieker Rally, die Sjouke
Bosma en zijn mensen samen met Business Rally Events werd opgezet. De
paddock werd overigens massaal bezocht.
Onderkant formulier
VEEL WAAR VOOR EEN KLEIN ENTREEBEDRAG
De bezoekers- met en zonder klassieker- kregen voor het uiterst schappelijk
entreebedrag van maximaal €8,– heel veel waar voor het geld. Het aanbod
was verscheiden, alledaagse klassiekers en een exclusieve, zeldzaam mooie
auto’s waren innig verstrengeld met elkaar. Diverse klassiekers wisselden van
eigenaar. Het aanbod paste. Zoals de hele beurs klopte, en dat alles zonder het
dedain dat je elders nog wel eens tegenkomt.
GEVARIEERD AANBOD VOOR DE BEZOEKERS
Ook de liefhebbers van prachtige motoren en divers aanbod van onderdelen,
gereedschappen, boeken, modelauto’s, future relics waren in Drachten weer
goed bediend. Wie meer wilde weten over een taxatie kon bij de immer
enthousiaste Daniël van Aken terecht. Verder was de RDW aanwezig om over
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de ins en outs van een klassiekerkeuring te infomeren. Daarnaast waren
enkele vooraanstaande cosmetici en restaurateurs van de partij. Ook niet
onbelangrijk: de talrijke mogelijkheden om de inwendige mens te verzorgen.
Dat was- net als tijdens de voorgaande edities- weer dik voor elkaar.
VERTROUWDE GEZICHTEN, NIEUWE DEELNEMERS
Wat Klassieker Drachten verder aantrekkelijk maakt is de herkenbaarheid,
want de nodige vaste waarden kwamen weer en masse naar de hoofdstad van
de Friese Wouden. Er kwamen partijen terug, die een paar jaar geen acte de
presence hadden gegeven. En ook nieuwe deelnemers namen de gelegenheid
te baat om hun aanbod te exposeren. Alle deelnemers lieten op hun eigen
wijze zien waar een specifieke huisstijl toe leidt: tot een veelzijdig en
authentiek aanbod, dat op een specifieke manier aan de bezoekers werd
gepresenteerd en diversiteit met aantrekkingskracht bood.

ONDERSCHEIDENDE STIJLEN SAMENGESMEED TOT ÉÉN GEHEEL
Die verscheidenheid komt nergens anders dan in Drachten meer aan de
oppervlakte, en wordt versterkt door dat fijne cultrandje waar wij u al eerder
over berichtten. Het werd weer mooi gesymboliseerd door sterk gepatineerde
schuurvondsten, door de presentie van de Singing Barber Bingsby (in het
zonnetje), de deelname van Hotrodspecialisten, de activiteiten van
bodypainters en door in pettycoats geklede dames. Om maar eens een paar
specifieke kenmerken te noemen. De uiteenlopende activiteiten, die op een
natuurlijke wijze samensmelten tot een aantrekkelijk geheel, maken het
Drachtster evenement uniek, en een feitelijke must voor iedere
klassiekerliefhebber om Klassieker met een dikke stift rood omcirkeld in de
agenda te zetten. Wie er geweest is wéét wat wij bedoelen.
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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) CO2 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

27

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
Zo. 23 Picknicktoet

(Motortoertocht)

Juli
Za. 06 Avondrit

(Motortoertocht)

Augustus
Zo. 18 “Willem Olie Memoriam”-rit
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 Lentedroogrit dienen uiterlijk 24 mei binnen te zijn.
Er is een verbeterde versie op de site.
- 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
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
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
ELE Rally
24/25-05-2019
Veldhoven (NL)
Prima/Acon Vechtdalrally
15-06-2019
Hardenberg (NL)
NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever

