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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 6e clubblad van 2019.
We zitten midden in de vakantietijd. Maar toch maar even een clubblad.
Dit mede i.v.m. de “Willem Olie Memoriam”-rit.
Helaas moet het bestuur jullie mededelen dat deze rit geen doorgang
kan vinden, dit i.v.m. de zeer geringe belangstelling. Slechts 6
deelnemers hebben zich voor ingeschreven. Erg triest.
Onze voorzitter blikt in zijn voorwoord even mooi terug op de
gehouden evenementen, zie pagina 6 van dit blad.
Op pag. 7 even een stukje over de bereikbaarheid van het clubgebouw
op 24 juni.
Verder in dit clubblad o.a. :
Pag. 4/5:
Bestuur / Commissies
Pag. 9:
Uitnodiging Oldtimer Bromfiets toertocht
Pag. 10:
Motor begeleidingsteam MAC Veenendaal
Pag. 12 :
Puzzelval
Pag. 14/15:
ANWB nieuws
Pag. 16/17:
Auto Motor Klassiek Nieuws
Pag. 18/19:
Veilig Verkeer Nederland nieuws
Pag. 21/23:
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
31-06-2019

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
Mob.: 06 - 53 40 13 68
Mail: achvanmerkestijn@gmail.com

VICEVOORZITTER

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

PENNINGMEESTER

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

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.:
06 - 12 93 16 34
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
In dit nieuwe clubblad een kleine terugblik op de gehouden evenementen en
een vooruitblik op de aanstaande evenementen.
Velen van jullie zullen met vakantie zijn maar ook thuis is het goed toeven nu
de barometer naar de 40 graden gaat.
Voor velen zijn dit temperaturen die wij niet gewend zijn en dus maar lekker
in huis blijven zitten tot het in de avond wat afgekoeld is.
De picknicktoer is helaas niet doorgegaan want we hadden maar 9
voorinschrijvingen.
Voor een goede organisatie hebben we minimaal 15 rijders nodig.
Met de avondrit was het mooi weer maar ook hier erg weinig rijders.
Degenen die de route gereden hebben waren vol lof over deze rit.
Helaas moet het bestuur jullie mededelen dat de “Willem Olie Memoriam”- rit
geen doorgang kan vinden, dit i.v.m. de zeer geringe belangstelling.
Voor de bromfietsers is er op 7 september weer een mooie rit uitgezet.
Er zal deze keer alleen maar gereden worden en niet naar een museum of iets
dergelijks.
Voor de motorrijders hebben we op 15 september de Gert Segers toertocht
staan.
Voor meer gegevens kijk op de site van de MAC Veenendaal
Ook kunnen we weer lekker gaan eten bij de MAC, want op 21 september
wordt er weer een BBQ gehouden.
Voor de mensen die al terug zijn van vakantie die kunnen nog even lekker
nagenieten van het mooie weer.
Degenen die nog moeten gaan wens ik hele fijne en mooie dagen toe.
Marius van de Beek
Voorzitter

7

Van de Stichting Triathlon Veenendaal
Op zaterdag 24 augustus wordt voor de 37ste keer de
Admicom Triathlon Veenendaal georganiseerd door STV
(Stichting Triathlon Veenendaal).
In overleg met en na toestemming van de Gemeente Veenendaal en de
Provincie hebben wij ook dit jaar toestemming gekregen om de RondwegOost, vanaf de rotonde Cuneraweg tot aan de Prins Clauslaan, de
Groeneveldselaan vanaf de Tinneweide richting Benedeneind en een stukje
Wageningselaan af te sluiten van 7.00 uur tot ongeveer 18.00 uur ten behoeve
van dit evenement.
Kijk ook op onze website: http://www.triatlonveenendaal.nl/dewedstrijd/parcours/
Wij willen jullie het volgende advies geven:
 Tijdens ons evenement is het niet mogelijk om met gemotoriseerd
vervoer ons parcours te kruisen of betreden.
 Bevoorrading van de kantines en aanvoer van grotere items kunnen
allemaal in de voorafgaande dagen van 24 augustus gerealiseerd worden, ook
al zijn wij dan al met de opbouw bezig.
 Voor wat betreft 24 augustus: adviseren wij jullie dringend om jullie leden
op te roepen om enkel op de fiets of wandelend naar het sportpark te komen.
 Per fiets zullen jullie bezoekers door onze vrijwilligers begeleidt worden
tijdens het oversteken op de daarvoor aangegeven punten. Leden die met de
auto willen komen zullen deze verder weg moeten parkeren, wat een redelijke
wandeling met zich mee zal brengen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld te
parkeren op de woonboulevard. Daar zal ook beveiliging staan om dat te
handhaven.
Parkeren kan in de omgeving en op aanwijzing van de verkeersregelaars,
vervolgens kunnen zij lopend naar jullie accommodatie.
Ook dit jaar rekenen wij op jullie sportieve medewerking en begrip hiervoor.
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“Willem Olie Memoriam”-rit
18 augustus 2019
Deze rit gaat helaas niet door. Dit i.v.m. de zeer geringe belangstelling.
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Van : Gert van Dijk,
coördinator Motor begeleidingsteam MAC Veenendaal
d.d. 26 juli 2019
Een bericht van het MBT MAC Veenendaal.
De activiteiten van het MBT vinden hoofdzakelijk in stilte plaats, buiten het zicht
van veel MAC leden. Dus lijkt het mij een goed idee om even een update te geven
waar we zoal ingezet worden en de MAC vertegenwoordigen. Doordat de inzet
van politie bij evenementen steeds verder wordt beperkt en volgend jaar nog
minder zal worden, wordt er steeds meer een beroep gedaan op ons als motards /
verkeersbegeleiders (VKR’s). Voorbeeld: de Veenendaal Veenendaal Classic had
vorig jaar 25 politiemotoren, dit jaar komen er 18. Niet alleen regionaal, maar ook
landelijk komen er steeds meer aanvragen binnen bij het MBT. Een opsomming
van de inzet t/m nu:
13 aprilBartimeus Doorn*
11 mei
Oldtimerdag Ederveen 9 motards
5 juni
Parel van de Veluwe
29 motards (i.s.m. MBT Assen)
19 juni
Top Competitie Emmen(i.s.m. MBT Assen)
18 aug.
Ronde van de Achterhoek
(i.s.m. MBT Borculo)
21 aug.
VVC 2019
54 motards
24 aug.
Triathlon
4 motards
4-7-8 sept.
Boels Ladiestour
9 motards+ 10 vaste VKR’s
(i.s.m. MBT Assen)
7 sept.
Groeistad Klassieker Amersfoort
gecanceld
7 sept.
Truckrun Zideris Rhenen*
14 sept.Truckrun ’s Heeren Loo Ede* 16 motards
21 sept.Race tot he Bridge Arnhem*
De evenementen met * is in samenwerking met Ap Pach, die de inzet bij deze
evenementen organiseert.
Het grootste evenement voor het MBT-MAC is de VVC , waar we al in april starten
met de voorbereidingen en het uitnodigen van de motards. Die komen inmiddels
uit het hele land: van Groningen t/m Den Bosch, Rotterdam, Haarlem. Dankzij de
inzet van PP. Raaijen, Hans Houtman en Gert van Dijk heeft deze wielerkoers
inmiddels een goede reputatie bij de motards. Bij het schrijven van dit overzicht,
zitten we momenteel volop in de organisatie en met een geheel nieuwe route is
dat weer een uitdaging.
Dankzij de inzet en motivatie van “onze” motards/vkr’s is het mogelijk om
evenementen als bovenstaand te organiseren. En denk niet dat het een
eenvoudige klus is: de inzet eisen worden hoger, zeker door de terugtrekkende
politie en wordt het verkeer onrustiger. Aan het MBT de taak om de motards zo
goed mogelijk te briefen, naast de jaarlijkse e-learning cursus. Met dank aan de ca.
150 motards in ons bestand die zich steeds weer belangeloos inzetten.

11

12

Puzzelval
Dit keer een herhaling van de puzzelval 2019-3. Dit omdat er weinig
oplossingen zijn binnengekomen, misschien door het warme weer.

Puzzelval 2019-3

Voor deze val gelden de volgende bepalingen:
- de val is uitgezet aan de hand van het Puzzelreglement Midden-Nederland;
- tekening is geheel overzichtelijk;
- er zijn geen zichtbaar doodlopende wegen in de tekening geplaatst;
- borden welke voorzien zijn van een steunbalk, zijn alleen zichtbaar/leesbaar
vanaf de steunbalkzijde.
= blauwe vlag
(start)

= gele vlag
(finish)

= routecontrole

- Oplossing inzenden voor 24-08-2019 naar:
redactie@mac-veenendaal.nl
Voor eventuele wijzigingen/aanvullingen zie: www.mac-veenendaal.nl

A. start bij blauwe vlag
1. na weg aanhoudend weg R
2. na “M’, ‘O” en “W” R
3. einde weg L
B. finish bij gele vlag
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Nieuws
Rotondes en hun regels Hoe neem je een rotonde? Wanneer moet je richting
aangeven en hoe zit het nou eigenlijk met fietsers? Raadsels en regels over
rotondes uitgelegd.
1. De turborotonde

Bij een turborotonde kun je geen rondje rijden tot je de goede afrit tegenkomt.
Je moet je vóór de rotonde al oriënteren op de goede strook. Dat betekent dat
je goed naar de bewegwijzering moet kijken en tijdig de strook met de goede
pijlen kiest. Met markering of verhoogde randen zijn er scheidingen gemaakt
tussen de verschillende routes; op de rotonde zelf kun je niet meer van strook
wisselen. Kies je dus niet tijdig de juiste strook, dan kan dat verkeerd
uitpakken en moet je de rotonde verlaten op een plek die je niet had voorzien.
Je ziet turborotondes veel buiten de bebouwde kom.
2. Welke snelheid?
Een rotonde neem je bij voorkeur in de tweede of derde versnelling, met een
snelheid van 20 tot 30 kilometer per uur. Op die manier kun je de andere
weggebruikers, de bewegwijzering, verkeersborden en de voorrangssituatie
goed inschatten en passeer je comfortabel de rotonde. Op de rotonde zelf houd
je deze snelheid aan, pas na het verlaten geef je weer gas bij. Bij een
turborotonde kan de snelheid op de rotonde zelf iets hoger liggen.
3. Wie heeft voorrang?
Een rotonde is in de wet niet vastgelegd als voorrangsweg, maar in de praktijk
wordt tegenwoordig bijna op elke rotonde de voorrang door borden geregeld.
Is dat niet zo, dan geldt de regel dat rechts voor gaat. Het is belangrijk dat je de
voorrangssituatie goed in je opneemt: wat zeggen de verkeersborden, zijn er
haaientanden? Een zebrapad?
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4. Rotondes en voetgangers
Bij een voetganger geldt: is er een zebrapad? Dan moet de voetganger
voorgelaten worden. Als de automobilist een rotonde nadert en er is geen
zebrapad, dan moet de voetganger de automobilist voor laten gaan. Infowijzer
Juli 2019 6 Wil een automobilist de rotonde verlaten, en de voetganger niet,
dan moet de voetganger voorgelaten worden. Hij of zij blijft immers de
rotonde volgen. Toch zie je dan niet altijd haaientanden op het wegdek staan.
5. En dan fietsers...

Alles valt of staat met wáár de fietser rijdt en hoe de rotonde eruitziet. Er is
een verschil tussen een fietsstrook en een fietspad: een fietsstrook ligt óp de
rijbaan en is meestal van rood asfalt. Hier gelden dezelfde voorrangsregels als
op de rotonde: bestuurders óp de rotonde hebben voorrang. Een fietspad ligt
náást de rijbaan. Ligt het fietspad dicht bij de rotonde (< 8 meter) dan hoort
het fietspad bij de rotonde en verleent afslaand verkeer voorrang aan het
recht doorgaande fietsverkeer (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor). Ligt het
fietspad verder van de rotonde, dan kun je de kruising met het fietspad zien
als een nieuw kruispunt. Fietsers verlenen dan voorrang aan het verkeer dat
van of naar de rotonde rijdt.
6. Richting aangeven ja/nee
Alleen als je de rotonde verlaat, ben je verplicht rechts richting aan te geven. Je
ziet ook automobilisten, als ze een rotonde oprijden, richting aangeven naar
links. Oftewel, ze nemen de rotonde driekwart. Dat is géén wettelijke eis, maar
het maakt wel duidelijk wat de bestuurder van plan is.
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Iets met ABS?
By Dolf Peeters 3 augustus, 2019
Ik reed rustig binnen de bebouwde kom. Op een voorrangsweg. Van links
kwam een volgens mij moderne motorfiets in een snelle Tupperware outfit.
We naderden de kruising. Hij remde. En ging op zijn plaat. Ik dacht dat alle
modern-achtige motorfietsen ABS hadden. Dat is de enige elektronische
regelneef die ik ook wel zou willen hebben. Maar blijkbaar had dit exemplaar
niet zo’n fijne voorziening.
SNEL, MAAR ONDER CONTROLE. TOCH?
Moderne, sportieve motorfietsen zijn tegenwoordig makkelijk 150 pk sterk
en hangen door hun assen van de elektronische meet en regelsystemen om
al die kracht te controleren. Toen iemand daar trots over vertelde kreeg hij
de oprechte vraag van een Kawa Z900 piloot: “Waarom leer je niet gewoon
motorrijden?“
AFFIJN: DE MOTOR DIE VAN LINKS KWAM SMAKTE OP DE GROND
Schoof wat door. Kwam nog net voor de kruising tot stilstand. Ik stopte en
stapte af. Dat kan je bij een klassieke zijspancombinatie zomaar doen
zonder dat het ding om valt. De gevallen ridder krabbelde moeizaam op en
hinkelde naar zijn gevallen ros. Hij bleef staan en hief zijn handen ten
hemel. Ik vroeg hem wat er nu eigenlijk gebeurd was. “Ik zag je aan komen
rijden. En remde. En toen viel ik. Moet je kijken!” Hij wees naar zijn motor
die intussen met benzine zijn plek op het asfalt markeerde. “Maar waarom
remde jij niet?“ vroeg de in een naar mijn idee hoogst trendy outfit gestoken
man me. Hij was naar mijn beperkte visie echt ‘dressed 2 impress’. Maar die
insteek bleek in de actuele situatie niet echt te werken.
IK VOELDE ME WAT ONDER GEPROFILEERD
Want omdat ik voor het opstappen had besloten die dag maar niet te vallen
droeg ik een spijkerbroek, een T-shirt en klompen. In 1997 werden klompen
erkend als veiligheidsschoeisel. Verschillende klompenmakers konden later
ook het CE keurmerk voor hun klompen verkrijgen. En als je klassieker
hak/teen schakeling heeft, dan kun je er heel subtiel mee schakelen. Wat
klompen in samenwerking met een quickshifter zouden kunnen doen? Mijn
klassieker houdt van heel rustige schakelsequenties.

Mijn collega-motorrijder probeerde tevergeefs zijn motor weer op de
rubbers te krijgen. Een gevallen motor weer op de wielen zetten is
een truukje. Hij beheerste dat truukje niet. Of misschien was het de
stress na de val. Ik legde hem uit: “Ik zat op een voorrangsweg en
kwam van rechts. Iets met verkeersregels en zo.” “Maar ik heb die
motor pas twee dagen!” Tsja, de eerste kras doet altijd pijn.
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IK ZETTE ZIJN MOTOR OVEREIND
De eigenaar herhaalde nog maar eens dat hij de motor pas twee dagen had.
Ik vroeg hem of hij all risks verzekerd was. “Natuurlijk niet! Weet je niet
wat dat kost!” Ik keek naar de schuifschade. Krassen op de kuip, de spiegel
en een kapot knipperlicht. Het rempedaal was verbogen. Ik weet dat zo’n
indrukwekkende kuip stickerset zomaar 800 euro kan kosten. Het
slachtoffer was intussen aan het bellen: “Maar toen kwam er een
motorrijder aan waarvoor ik opeens moest remmen. En toen ben ik
gevallen. Kun je hier naartoe komen?” Ik vroeg hem of zijn gekwetste trots
een ABS had. Dat wist hij niet.
DE MOTOR LEEK ME EEN HEEL RIJDBARE SCHADE TE HEBBEN
Het was mijn probleem niet. Net zo min als dat ik me geroepen voelde om
een schadeformulier in te vullen. Maar dat zelfs hoogwaardige kunststof erg
kwetsbaar is? Dat had ik toch maar weer mooi meegekregen.
EN MIJN ABS?
Er is nog nooit een een KMZ 750 cc zijklepper geweest waarvan het wiel
tijdens het remmen blokkeerde. Een beetje noodstop op de fletsblauwe
driewieler duurt dan ook al gauw een minuut of vijf. Maar alweer: omvallen
doe je er niet mee.
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Koel, trendy en veilig op de motor met deze zomerse hitte

26 JULI 2019 | DOOR CINDY ESSELING

Het dragen van speciale motorkleding vermindert de kans op ernstige
verwondingen.
Het vakantieseizoen is aangebroken. Op de straten wordt het rustiger, maar
ook erg heet. Motorrijden is heerlijk met mooi weer, maar als het te heet is, is
een motorpak erg warm. Op de motor in T-shirt met korte broek en slippers is
echt zo oldskool. Om beschermd en gekoeld op de motor te zitten, zijn er
allerlei trendy opties. Van doorwaaikleding tot koelvesten. Het dragen van
speciale motor-broek en -laarzen vermindert de kans op ernstige verwondingen aan het onderlichaam met 68% en het dragen van een motorjas en
handschoenen vermindert kans op verwondingen aan polsen en handen met
48%*.
Doorwaaikleding
Er is doorwaaikleding op de markt met grote panelen meshmateriaal
(gaasstructuur), zodat het voelt alsof je in je ondergoed op de motor zit. Maar
je bent dan wel beschermd door de protectoren en materialen die bij een val
niet scheuren of smelten
Jeans & sneakers
Een gewone jeans zit heerlijk, maar op de motor is een Kevlar jeans net zo
trendy en een heel stuk veiliger. Ook je zware motorlaarzen ruil je om voor
trendy motorsneakers. Versterkt, comfortabel en waterproof voor dat
zomerse buitje.
Koelvest
Er zijn koelvesten te koop die je romp lekker koel houden. Naast koelvesten
zijn er ook nekkragen en polsbanden te koop met hetzelfde effect.
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Drink voldoende water
Misschien een inkopper, maar op de motor droog je met die hitte snel uit. Een
waterrugzak met slangetje (uit de buitensport) is ook erg geschikt op de
motor om makkelijk water te kunnen drinken onderweg.
"Cool en koel is tegelijkertijd trendy en veilig op de motor. Zeker als het
tropisch warm is"; aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst
*Bron: SWOV

5 redenen om je gordel om te doen

06 AUGUSTUS 2019 | DOOR REDACTIE

Het dragen van een gordel is van levensbelang. Vandaag is in het nieuws dat
ruim een kwart van de verongelukte automobilisten in 2017 geen autogordel
droeg. Dat blijkt uit een publicatie van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV stelt verder dat het niet
dragen van gordels een belangrijke gedragsfactor is in dodelijke
verkeersongelukken. We geven je daarom 5 redenen om die gordel gewoon
even vast te klikken. Meedoen is makkelijk!
1. Veilig onderweg
Met stip op één: je eigen veiligheid! Wist je dat je door een gordel te dragen
de kans op letsel verlaagt met maar liefst 40%? Kleine moeite, groot plezier.
2. Geen irritante reminder
‘Piep, piep, piep, piep.’ Een irritant geluidje van de gordelverklikker (ook wel
Seat Belt Reminder genoemd), dat je met één simpele klik kunt verhelpen.
3. Je geeft het goede voorbeeld
Je kinderen, vrienden en familie snoer je waarschijnlijk maar al te graag veilig
in. Door zelf ook altijd je gordel te dragen is de kans dat zij dit positieve gedrag
van je overnemen groter. Win-win!
4. Je voorkomt een boete
De boete voor het niet dragen van je gordel bedraagt €140. Door je gordel
gewoon om te doen ga je dus veiliger én goedkoper onderweg.
5. Het wordt een gewoonte
Vind je het een vervelend klusje je gordel vast te maken? Of vergeet je het wel
eens? Juist door jezelf elke keer weer trouw vast te klikken wordt dit een
gewoonte en doe je het op een gegeven moment automatisch.
Zo, 5 redenen om je gordel om te doen. We hebben flink nagedacht, maar
we kunnen er werkelijk nul bedenken om zónder gordel te rijden. Klik die
gordel dus gewoon vast en ga veilig over straat.
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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
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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
Zo. 23 Picknicktoet

(Motortoertocht) Gecanceld

Juli
Za. 06 Avondrit

(Motortoertocht)

Augustus
Zo. 18 “Willem Olie Memoriam”-rit Gecanceld
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 België

01 september 2019

Francorchamps

GP Italië

08 september 2019

Monza

GP Singapore

22 september 2019

Singapore

Enduro 2019

Zondag

22 September

Walcourt

in België

Offroadkalender 2019

Zondag
Zaterdag

01 September Steenwijk
21 September Rilland

solo’s en quads
solo’s

NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5
NL klasse NL/RC2, NL/RGT, NL/RC3, NL/RC4 and NL/RC5
Hellendoorn Rally
20/21-09-2019
Hellendoorn (NL)
NRK Kampioen 2018: Lambert Parren – John Coumans
OPEN NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5
32e ADAC Rally
Sullingen (D)
Rally Omloop Van Vlaanderen
06/07-09-2019
Roeselare (B)
Hellendoorn Rally
20/21-09-2019
Hellendoorn (NL)
ONRK Kampioen 2018: Hermen Robus – Erik de Wild
09/10-08-2019
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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
Hellendoorn Rally
20/21-09-2019
Hellendoorn (NL)
NSRK Kampioen 2018: Rick Lubberding – Mark Kuipers
NEDERLANDS HISTORIC RALLY KAMPIOENSCHAP
FIA klasse Volgens Historic Sporting Regulations
NL klasse Volgens Nationaal Historic Reglement
Hellendoorn Rally
20/21-09-2019
Hellendoorn (NL)
NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever

