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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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Clubblad 42e jaargang nummer 7.  
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Beste lezer/lezeres, 
 

In dit 7e clubblad van 2019 laten we op de pagina’s 6 en 7 eerst even het 
woord aan de voorzitter. 
Op de pagina’s 7 en 9 vindt u dan de uitnodigingen van de laatste MAC 
evenementen van dit jaar.  
 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 4/5: Bestuur / Commissies 
Pag. 10/11: Verslag Oldtimer Bromfiets toertocht 
Pag. 15/16: KNMV nieuws 
Pag. 17/19: Auto Motor Klassiek Nieuws 
Pag. 21/23: Evenementenkalenders 

Red. Hans Keuning

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBGEBOUW 

 
 

Groeneveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318 - 51 64 10 
Beheer:  Ab v. Merkestijn 0318 - 51 42 10 
 

Openingstijden: vrijdagavond  v.af 20:00 uur 
   zaterdagmiddag v.af 16:00 uur 

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  
30-11-2019 
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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 

 
 
 
 
 
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 

 
SECRETARIS 

 
A.C.H. v. Merkestijn 
Mob.: 06 - 53 40 13 68 
Mail: achvanmerkestijn@gmail.com 
 
PENNINGMEESTER 
 
 
 
 
W. Zeestraten 
Tel: 0318- 51 78 69 
Mail: wimzeestraten@msn.com 

Jaargang 42, nr. 7       september 2019 
 

DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE 

INFO: 
E. Klein 
Tel: 0318 - 54 82 90 
Mail: klein.bert@ziggo.nl 
 

Uitzetter Routebeschrijvingsritten 
H. Keuning 
Tel.: 06 - 15 07 79 09 
Mail: rittensporthk@gmail.com  

 
RALLYSPRINTCOMMISSIE  

H. Tiemens (vz.) 
M. Böhmer 

0317 - 31 75 10 
0317 - 35 67 50 

H. v.d. Vlierd 030 – 286 45 21 

 
TOERCOMMISSIE 

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

06 - 53 79 85 15 
0318 - 51 65 49 

W. v. Veldhuizen 06 -25 21 64 96 

 
MOTORSPORTCOMMISSIE 

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

06 - 25 21 64 96 
0318 - 51 85 25 

K. Jansen 
Th. Veer 

0318 - 64 28 98 
0317 - 74 10 34 

 
MOTORBEGELEIDINGSTEAM 

G. v. Dijk 
Mail: mbt-mac-vnd@hotmail.com 

 

 
VEENENDAAL CLASSIC COMMISSIE 

H. Houtman 
hhoutman55@kpnmail.nl  

G. v. Dijk 
Peter Paul Raaijen 

 
OLDTIMER BROMFIETSCOMMISSIE 

G.H. v. Hasselaar 
oldtimerbromfietstoertocht@hotmail.com  

 

 
PRIJZEN-/FEESTCOMMISSIE 

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

 
06 - 12 93 16 34 

Feestcom.: 
C. v.d. Bovenkamp 
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  Van de voorzitter 
 
De afgelopen tijd hebben we weer verschillende evenementen gehad. 
 

Maar ik wil beginnen met de Veenendaal-Veenendaal Classic. 
Hier hebben ongeveer 60 motards aan meegewerkt als verkeersregelaar. 
Het was een prachtige dag maar zoals jullie waarschijnlijk wel weten is er aan 
het einde een ernstig ongeval geweest. 
Ons lid Rini Zeestraten is op de Cuneraweg in Rhenen tegen een auto 
aangebotst met zeer ernstige gevolgen. 
Rini had 2 klaplongen, gebroken ribben en een gebroken pols. 
Maar het meest erge is dat hij vanaf zijn 10e wervel verlamd geraakt is. 
Hij is de laatste tijd verschillende keren geopereerd en zover wij weten zijn 
deze goed geslaagd. 
Voorlopig blijft hij nog in Utrecht liggen totdat er plaats is in Nijmegen voor 
verdere revalidatie. 
Wij wensen Rini en zijn familie heel veel sterkte toe in deze zware tijd. 
 

Op zaterdag 7 september zijn er 2 evenementen geweest bij de MAC 
Veenendaal. 
Eerst ‘s-morgens zijn de oldtimer bromfietsen gestart voor en ritje van 70 km. 
Onderweg hebben zij kunnen genieten van broodjes met drinken die door ons 
verzorgd waren. 
Er deden 30 personen mee aan deze rit. 
Laat in de middag kwam de Veenendaalse Oldtimer Club bij ons in het 
clubhuis bijeen na een prachtige rit in de omgeving. 
In het clubhuis konden zij genieten van een chinees buffet. 
 

Op 15 september is er weer de Gert Segers toertocht voor motoren. 
Zaterdag 21 september kunnen we weer genieten van een BBQ. 
 

Ook hebben we weer wat investeringen gedaan. 
De computer die wij hadden werd erg traag en daar hebben we een nieuwe 
laptop voor gekocht. 
Ook is er een nieuwe laserprinter aangeschaft. 
Dit was nodig omdat de oude niet meer aangesloten kon worden op de nieuwe 
laptop. 
 

De laatste tijd hebben we ook weer een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen en gaan we weer richting de 80 leden. 
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Ook zijn we nog steeds bezig om te kijken of het haalbaar is om zonnepanelen 
aan te schaffen. 
We zullen eind van dit jaar waarschijnlijk meer weten wat we gaan doen. 
Vanuit de bromfietsclub zijn er leuke ideeën binnengekomen die we in het 
bestuur verder uit gaan werken en eventueel uitvoeren. 
Mochten er mensen zijn met nieuwe ideeën dan horen wij het graag. 
Als deze maand voorbij is zijn er bij de MAC Veenendaal geen officiële 
evenementen meer dit jaar. 
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en een sportieve periode toe. 

Marius van de Beek 
Voorzitter 

Nieuwe leden

Hierbij heten we Barend Wisserhof en Karl Wilbrink.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. 

Uitnodiging Gert Segersrit 
15-09-2019

Toerrit voor motoren. 
Een mooie toertocht door de Gelderse Vallei. 
Start: Clubhuis MAC Veenendaal. 
Tijd: Tussen 9:00 uur en 13:00 uur 
Kosten: € 3,00 
Clubhuis is open tot 17:00 uur 
Route alleen op navigatie. 
Info: M van de Beek 
beekmvd2111@gmail.com  
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BEDANKT 

  
 

Ik Wim van Grootveld wil een iedereen bedanken voor de fruitmand  
die ik heb mogen ontvangen na mijn operatie. 

Dank je wel. 
Wim van Grootveld 
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Verslag Oldtimer bromfiets toertocht  
7 september 2019 

 
Afgelopen zaterdag 7 sept. hebben we onze bromfiets toertocht verreden. 
 

Met een mooie opkomst van een 30 deelnemers zijn we zaterdag ochtend rond 
9:30 bij het clubgebouw vertrokken. Na een tocht van 35 Km. via Rhenen, 
Kesteren, Aalst, IJzendoorn en Ochten zijn we aangekomen bij onze tussenstop 
in Dodewaard.  
 

Op een mooie locatie langs de Waal waren toen we aankwamen de MAC 
tenten, banken en tafels al klaargezet. Hier stond een goede en lekkere lunch 
op ons te wachten.  
 

Na een tussenstop van een uur was het alweer tijd voor de terugweg naar het 
clubgebouw.  Via Zetten en Randwijk hebben we de pond genomen naar 
Wageningen. Bij aankomst bij de pond was er al goed te zien dat we de buien 
tegemoet reden. Dit bleek ook wel toen we na de oversteek via Wageningen 
hoog door het bos reden. Hier kwam de bui los en vele besloten om snel nog 
even het regenpak aan te trekken. Na deze stop toch maar in de regen verder 
gereden. Wel hadden we besloten om via de kortste weg snel naar het 
clubhuis toe te rijden. Dit hebben we dan ook gedaan via Bennekom en een 
stukje Binnenveld kwamen we aan bij het clubgebouw. Hier hebben we 
gezellig nog even wat gedronken en nagepraat. 
 

Ondanks het slechte weer op de terugweg, kijken we terug op een zeer 
geslaagde dag! 
 

Alle deelnemers bedankt voor jullie komst.  
 

Verder wil ik Ab, Marius en Rein bedanken voor de medewerking!  
 
 

Diederik van Hasselaar 
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 NIEUWS  
 

Volg jij de MXoN al? Koning Willem-Alexander wel! 
 
Hoog bezoek tijdens de Motocross of Nations in Assen. Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander komt kijken! De koning gaat in op een uitnodiging van de 
KNMV om op 29 september getuige te zijn van een nu al historische dag voor 
de Nederlandse motorsport. 
 
Vol in de voorbereiding 
 
TeamNL zit middenin de voorbereiding op de MXoN. De resultaten van de 
coureurs liegen er ondertussen niet om, met een EK-titel voor Roan van de 
Moosdijk, podia en een raceoverwinning voor Calvin Vlaanderen en GP-zeges 
van Glenn Coldenhoff. Jeffrey Herlings maakte indruk bij zijn rentree in 
Zweden en verwacht fit in Assen aan de start te staan. 
 
Wil jij up to date blijven over alle nieuwtjes, ins en outs én behind the scenes 
rond de Motocross of Nations, volg ons dan op Facebook en Instagram! 
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Nieuws 
 

 
Brussel schrapt registratieplicht voor Nederlandse automobilist 

Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar Brussel willen. De 
registratieplicht, die sinds 2018 voor toegang tot de stad en buurgemeenten 
voor alle auto's gold, is komen te vervallen voor auto's met een Nederlands 
kenteken. 

 
Op het niet voorafgaand registreren van je auto stond een boete van 150 euro. 
Sinds januari van dit jaar werd hier op gehandhaafd. Ook voor ‘schone’ auto’s 
die aan de normen van de milieuzone voldeden gold deze boete. 
 
Overleg leidt tot resultaat 
Veel ANWB-leden lieten hun bezwaren tegen de regeling horen. In oktober 
2018 vond er overleg plaats tussen de ANWB en de Brusselse autoriteiten. In 
juni van dit jaar bleek dat Brussel voldoende gegevens via de Rijksdienst 
Wegverkeer kon krijgen die nodig zijn voor de controle of Nederlands 
gekentekende auto’s voldoen aan de milieunormen, dus kon de 
registratieplicht vervallen. 
Let op: deze uitzondering geldt alleen voor auto's met een Nederlands 
kenteken. 
 
Wel verbod voor oude diesel- en benzineauto's 
In Brussel  mogen  dieselauto’s van vóór 2001 (Euroklasse 2 of ouder) en 
benzineauto’s van voor 1997 (Euroklasse 1 of ouder) niet meer de zone in. Op 
overtreding staat een boete van 350 euro. Voor sommige categorieën (bv. 
aangepaste auto’s en klassiekers) bestaan er uitzonderingen. Deze auto’s 
mogen wel de stad in maar moeten zich wel van tevoren registreren. 
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Hoe te omzeilen? 
Bezitters van een niet-toegelaten diesel- of benzineauto kunnen hun auto 
parkeren aan de rand van de milieuzone. Parkeerplaatsen in de buurt van 
metrostation Kraainem zijn daarvoor een optie vanwege de gunstige overstap 
op metrolijn 1 naar het centrum en de Europese wijk. Als je toch in het 
centrum met de auto moet zijn, kun je een dagkaart kopen voor € 35,-. Dit kan 
maximaal 8x per jaar. De aanvraag hiervoor kan via www.lez.brussels. 
Betaling kan met een creditcard. Ben je vergeten te registreren? Dan kun je dit 
op de dag van aankomst alsnog doen bijvoorbeeld bij aankomst in het hotel 
binnen de milieuzone. 
Andere uitzonderingen 
Voor bezitters van aangepaste auto’s - vanwege een handicap, oldtimers ouder 
dan 30 jaar en camperbezitters - is er de mogelijkheid om een ontheffing aan 
te vragen (‘afwijking’ op zijn Vlaams). Deze geldt eveneens voor 3 jaar en er 
zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag. Houd er wel rekening mee dat 
de behandeling ruim 2 maanden kan duren. Pas na ontvangst van de officiële 
goedkeuring mag je de milieuzone in. 
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   Café racers bouwen. Een winterklus 
   By Dolf Peeters 10 september, 2019 

 
 

Okay, het is nu nog geen winter. Maar de herfst zit al in de lucht en we moeten 
de basis van het project nog even aan zien te schaffen ook. Dus dit verhaaltje 
komt net op tijd. En gelukkig is er een enorm aanbod van neo, semi of echte 
klassiekers dat te goed is om weg te gooien, maar waarvoor een Echte 
Restauratie veel te duur zou uitvallen. Café racers maken is een 
winterdingetje… 
GOEDKOPER DAN RESTAUREREN 
Die Echte Restauratie loopt dan doorgaans vast op de prijzen van kleurdelen 
en chroomwerk zoals uitlaatsysteem. Een origineel vier-in-een uitlaatsysteem 
kan zomaar € 2.000 kosten. En denk bij het in kleur spuiten van de kleurdelen 
in originele kleuren ook maar aan bedragen tussen de € 1.500-2.000. Als het 
eindresultaat daar vijftig procent duurder mee uitvalt dan de aanschaf van een 
keurig kant en klaar exemplaar, dan is het duidelijk. Niet doen. En omdat zo’n 
machine dan niet origineel is, is de dagwaarde laag. Erg laag. Tussen de € 500-
1.000 moet je een technisch gezond begin van je café racer hebben. En voor 
dat bedrag moet zo’n machine dan ook nog eens netjes op zijn banden staan 
en de eventueel aanwezige kettingset moet ook nog niet op zijn laatste tanden 
lopen. 
DOORGAANS IS DE VOLGENDE STAP DAN DAT DE LOOKS AANGEPAST 
MOETEN WORDEN. 
Maar neem eerst even de tijd om de nieuwe aanschaf een grote beurt te geven. 
Verwijder de accu voordat er verder gesleuteld gaat worden. Let er bij het 
zuinige denken op dat gewone motorolie van de Action prima is en niets kost, 
maar dat het ‘auto-olie’ is. Niet geschikt voor motoren met een in oliebad 
draaiende koppeling. Zo’n koppeling gaat slippen door gewone auto-olie. Koop 
bij aanschaf van sportieve luchtfilters geen imitatie K&N exemplaren. Chinees 
imitatiespul maakt meer vermogen kwijt dan je lief is. Dat geldt ook voor 
uitlaatdempers die er uitzien als Megatons Akra’s of Dunstalls, maar die elk 
blok boven de 125 cc genadeloos smoren. Demonteer de voorvorkpoten, spoel 
ze door en vul ze met verse olie. Goeie kans dat dat voor het eerst in twintig 
jaar gebeurt. En het helpt. Een paar progressief gewonden veren kosten 
daarbij ook de wereld niet. Vervang meteen de remslangen. Dat moet 
doorgaans om de vijf jaar, maar wordt vaak vergeten. 
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CAFÉ RACERS? DE HANDEL LEVERT (BIJNA) ALLES 
Leuk! Sinds het maken van café racers, scramblers, bobbers en wat dies meer 
zij is ontdekt, biedt ‘de handel’ een enorm aanbod aan moois. Zo’n 99% van 
dat moois komt uit China, kost geen drop en de pasvorm wil nog wel eens 
minder zijn. Maar vaak kom je een eind met geduld en wat detailzorg. Heel 
veel van de leuke spullen zijn (vrij) simpel te monteren, hoewel een vriendje 
met een lasapparaat of een kennis met een draai- of freesbank handig kan zijn. 
Verwijder voor het lassen altijd de accu. Bedenk bij de aanschaf van naar 
achteren verzet spul voor je voetsteunen, een ‘rearset’,  wel even of je knieën 
nog even lang even scherp gebogen kunnen zijn als toen je twintig was. 
Bedenk in verband met het uithoudingsvermogen van rug en nek ook even 
hoe ver je de clip ons onder de kroonplaat wilt hebben. Met je handen ter 
hoogte van de vooras en je knieën bij je oren zie je er enorm snel uit. Maar het 
effect wordt minder als je van de motor getild moet worden. Uit 
comfortoverwegingen is een ‘broomstick’ stuurtje of een ‘M stuur’ (een 
‘hangorenstuur’) vaak de betere optie. 
Op volgorde van belangrijkheid is er een indrukwekkend aanbod van zitjes, 
spatbordjes en tanks (plus eventueel  kleine kuipjes). Bedenk dat 
aluminiumtanks net zo duur zijn als dat ze mooi zijn. En dat het hars van 
glasvezel versterkte polyestertanks in elk geval al rustig oplost bij gebruik van 
E10 brandstof. 
Het spuitwerk kun je uitbesteden aan de lokale autospuiter of je kunt zelf aan 
de slag met ‘ratelbussen’. Zelfs als die van de Action komen kun je er een heel 
net resultaat mee krijgen. Maar het is maar net hoe hoog je de lat legt of hoe 
ver je de knip open wilt trekken. Bekijk de fotomodellen maar eens en laat je 
gedachten eens dwalen. Een café racer maken, je eigen café racer maken. Is dat 
niet wat? 

 
Daar zit een ongelofelijk verhaal achter. En is hij niet plaatmooi? 
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BMW rijden hoeft niet duur te zijn. Dit was een brave R60/6 

 

 

 

 
Ooit af fabriek opgegeven voor 23 pk. Een 750 cc KMZ/IMZ zijklepper 

  
 

                WE DID IT!  
 
 
 

Wat was dit een mooie editie, dit keer met zonnestralen i.p.v. sneeuw, een 
enorme rots die na afloop de weg naar beneden blokkeerde, maar wat hebben 
we genoten. En wat is er een mooi bedrag binnen gehaald voor het 
gepersonaliseerde kankeronderzoek, € 470.500!!  
Uw redacteur mocht het op 31 augustus jl. beleven. Hij bedwong al wandelend 
de Passo Dello Stelvio. Een route van 21,5 km. met 1533 hoogtemeters en 40 
haarspeld bochten. Dit wel met de zg. rode lantaarn in 8 uren. 
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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:  www.baronierijders.nl  
  Iedere maand een nieuwe rit. 
 

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  
KNMV Toerkalender:     www.knmv.nl  
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F1 Kalender 2019 
  

 

 GP Singapore 22 september 2019 Singapore 

 GP Rusland 29 september 2019 Sochi 

 GP Japan 13 oktober 2019 Suzuka 

 GP Mexico 27 oktober 2019 Mexico-Stad 

 GP Verenigde Staten 3 november 2019 Austin, TX 

 GP Brazilië 17 november 2019 São Paulo 

 GP Abu Dhabi 1 december 2019 Abu Dhabi 
 

Enduro 2019 
Zondag  22 September  Walcourt in België 
Zaterdag 05 Oktober  Hellendoorn 
Zaterdag  12 Oktober  Bergeijk 
Zaterdag  19 Oktober  Vorden  
Zaterdag 26 Oktober  Harfsen 
Zaterdag 02 November  Zelhem 
11 tot 16 November Portimão Portugal 6- daagse 
29 en 30 November Enter  Kampioensrit  
 
 

Offroadkalender 2019 
Zaterdag 21 September Rilland  solo’s 
Zaterdag 05 Oktober Hellendoorn solo’s  na enduro 
Zaterdag 05 Oktober Havelte solo’s en quads 
Zondag  06 Oktober Havelte solo’s en quads 
Zondag  13 Oktober Lichtenvoorde solo’s 
Zaterdag 19 Oktober Vorden  solo’s  na enduro 
Zaterdag  19 Oktober Tubbergen solo’s en quads 
Zondag  20 Oktober Tubbergen solo’s 
Zondag  27 Oktober Ruurlo  solo’s en quads 
Zaterdag 02 November Zelhem  solo’s en quads   na enduro 
Zondag  03 November Markelo solo’s en quads 
Zondag  10 November Varseveld solo’s 
Zondag  24 November Hengelo (gld) solo’s en quads 
Vrijdag  27 November Staphorst solo’s en quads 
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NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP 
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5 

NL klasse NL/RC2, NL/RGT, NL/RC3, NL/RC4 and NL/RC5  

20/21-09-2019 Hellendoorn Rally 
Hellendoorn (NL)  

19/20-10-2019 Conrad Twenterally 
Hengelo (NL)  

NRK Kampioen 2018: Lambert Parren – John Coumans 
 

 

OPEN NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP 
FIA klasse RC2, RC3, RC4 and RC 5 

 
 
 

20/21-09-2019 Hellendoorn Rally 
Hellendoorn (NL)  

19/20-10-2019 Conrad Twenterally 
Hengelo (NL)  

ONRK Kampioen 2018: Hermen Robus – Erik de Wild 
 
 
 
 
 

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  

20/21-09-2019 Hellendoorn Rally 
Hellendoorn (NL)  

19/20-10-2019 Conrad Twenterally 
Hengelo (NL)  

NSRK Kampioen 2018: Rick Lubberding – Mark Kuipers 
NEDERLANDS HISTORIC RALLY KAMPIOENSCHAP 

FIA klasse Volgens Historic Sporting Regulations 
NL klasse Volgens Nationaal Historic Reglement 

20/21-09-2019 Hellendoorn Rally 
Hellendoorn (NL)  

19/20-10-2019 Conrad Twenterally 
Hengelo (NL)  

NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever 
 

 
 
 


