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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 

http://www.vanholland.nl/
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Clubblad 42e jaargang nummer 8.  
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Beste lezer/lezeres, 
 

In dit 8e clubblad van 2019 laten we op de pagina’s 6 en 7 eerst even het 
woord aan de voorzitter. 
 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 4/5: Bestuur / Commissies 
Pag. 8/9: Verslag BBQ 
Pag. 11/13: KNMV nieuws 
Pag. 14/16: ANWB nieuws 
Pag. 18/19: Auto Motor Klassiek Nieuws 
Pag. 19/22: LOOT Nieuws 
Pag. 24/26: Evenementenkalenders 

 
Omdat de belangstelling voor de autopuzzelritten zeer gering is bij MAC 
Veenendaal is uw redactie gestopt met het plaatsen van puzzelvallen. 

 
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 

mailto:redactie@mac-veenendaal.nl
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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. 8       oktober 2019 
 

DE UITLAAT 

mailto:redactie@mac-veenendaal.nl
http://www.mac-veenendaal.nl/
mailto:beekmvd2111@gmail.com
mailto:janklaas36@hotmail.com
mailto:h.j.tiemens@wxs.nl
mailto:achvanmerkestijn@gmail.com
mailto:wimzeestraten@msn.com
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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 

 

 

 
 

mailto:klein.bert@ziggo.nl
mailto:rittensporthk@gmail.com
mailto:mbt-mac-vnd@hotmail.com
mailto:hhoutman55@kpnmail.nl
mailto:oldtimerbromfietstoertocht@hotmail.com
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  Van de voorzitter 
 
Het jaar gaat al weer aardig naar zijn einde en de dagen worden ook steeds 
korter. 
Het is weer tijd om lekker bij de kachel te gaan zitten met een lekker glaasje 
wijn. 
 

† Ik wil eerst beginnen met een droevig bericht want de vader (Wim van 
Rikxoord)  van onze oud secretaris Ronald van Rikxoord is overleden en deze 
was in het verleden ook een vaste rittenrijder bij ons. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in dit grote verlies. 
 

In de afgelopen periode hebben we alleen de Gert Segers rit voor motoren 
verreden. 
Het aantal deelnemers bleef steken op 27 rijders. 
Ook hebben de mannen van de bromfietsclub nog een ritje verreden en er 
werd dan ook weer gezellig nagepraat in het clubhuis. 
We mogen gerust zeggen dat dit een goed concept is want er zijn al ca. 12 
nieuwe leden aangemeld van deze club en we hebben de toezegging dat er per 
januari ook nog een aantal bij zullen komen. 
We zijn dus na jaren van teruggang weer groeiende en we hopen volgend jaar 
weer naar de 85 leden te gaan. (20 meer als begin dit jaar) 
 

Verder mogen we de Veenendaalse Oldtimer Club (VOC) welkom heten  
want zij hebben aangegeven dat zij met hun ritten gebruik willen maken  
van ons clubhuis wat ook al een paar keer gebeurd is. 
De leden van deze vereniging vinden het een gezellige accommodatie en 
waren dan ook heel enthousiast.  
Met de Veenendaalse Truckers Vereniging (VTV) zijn er ook  
afspraken gemaakt  dat zij meer gebruik willen maken van ons  
clubhuis. 
Wij hebben nu 3 verenigingen die van ons clubhuis gebruik maken zodat het 
financieel wat makkelijker wordt voor ons om de komende jaren weer wat 
investeringen te gaan doen. 
 

Er zijn momenteel in de bestuurskamer, magazijn en in de keuken LED tl 
bakken geplaatst. 
Ook komen er 4 nieuwe lampen  bollen in het clubhuis te hangen. 
Verder zijn de meeste  lampen  voorzien van LED verlichting. 
Momenteel  hebben we van alle koel-en vrieskasten een week lang de stroom 
opgenomen om te kijken hoeveel energie deze gebruiken. 
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Verder zijn we druk doende om de agenda voor volgend jaar weer vol te 
krijgen en daar zullen dan ook de ritten van de VOC op komen te staan. 
Mocht je interesse hebben en een keer willen kijken wat voor mooie oldtimers 
deze mensen hebben kom dan gerust eens kijken tijdens een evenement van 
deze club. 
 
 
 
 

In december zal er nog een clubblad uitkomen waar meer nieuws komt over 
het komende jaar. 
 

Veel plezier de komende tijd en blijf sportief bezig. 
 
       Marius van de Beek 
        Voorzitter 
 
 

Begin oktober kwam bij het bestuur het droeve bericht binnen 
dat Wim van Rikxoort is overleden.  
Wim was lid die vooral erg betrokken was in de ritten sport. 
Wij, bestuur en leden wensen zijn Familie veel sterkte toe in 
deze moeilijke dagen. 
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21 september 2019 

 
Het was zaterdag de 21ste weer zover de bekende BBQ. Ik moet zeggen voor 

degene die niet geweest zijn, jullie hebben een gezellige avond gemist. Een 

aantal vaste BBQ bezoekers hadden jammer genoeg iets anders op hun 

programma en hadden dit al vroegtijdig aangegeven.  

Het was erg gezellig en toch waren wij met 22 eters die het weer goed lieten 

smaken. Het vlees was weer uitstekend en de salades mooi opgemaakt en 

lekker. Om 19.00 uur was de BBQ warm en konden de mensen aanvallen. 

Drank was er natuurlijk voldoende en menig glas werd door Evert 

ingeschonken. Het weer was  uitstekend en wij konden dus ook gewoon buiten 

blijven zitten onder het afdak. Soms moet je ook wel eens geluk hebben want 

anders hadden wij waarschijnlijk een probleempje gehad. De oldtimer auto 

club (onze vaste gasten) hadden die avond een rit in de omgeving en kwamen 

na afloop ook in het clubgebouw. De club kwam met 60 gasten binnen dus het 

was gewoon gezellig druk. Door omstandigheden kon dit niet anders en 

volgend jaar stemmen wij onze evenementen beter op elkaar af. 
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NIEUWS  
 

Het gebruik van mistlichten tijdens het rijden 
 

Artikel 34 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
 Bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert (zicht tot 

200 meter), mogen bestuurders van een motorvoertuig en van een 
gehandicaptenvoertuig mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval 
hoeven die bestuurders geen dimlicht te voeren. 

 Bij mist of sneeuwval, die het zicht beperkt tot een afstand van minder 
dan 50 meter mag mistachterlicht worden gevoerd. 

 

Zichtwaarde Mistterm 

>6000m  -- 

>1000m nevel 

200 -1000m mist 

50 - 200m dichte mist 

<50m zeer dichte mist 
 

 
Probleem bij automatische verlichting (lichtcel)? 

 

Artikel 32 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
 

Bestuurders van een motorrijtuig en van een gehandicaptenvoertuig, voeren 
bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht dimlicht 
Veel bestuurders hebben de knop van het dimlicht op de stand 'automaat' 
staan en rekenen er dan op dat het inschakelen onder alle omstandigheden 
door de lichtcel vanzelf gaat. Bij tunnels is dat dan ook meestal geen probleem, 
want dan is het donker genoeg, maar bij mist is het toch een ander verhaal. De 
lichtcel die het dimlicht aan en uit doet, herkent de mist niet. De oplossing is 
simpel, door gewoon het dimlicht in te schakelen zodra er sprake is van mist 
of regen. Je bent als bestuurder zelf verantwoordelijk. 
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Let op: als je auto dagrijverlichting heeft branden (soms) de achterlichten 
niet. Zet dus altijd dimlicht aan bij mist. 
 

Mist en gesloten spitsstroken 
 

Soms is het zicht op de spitsstrook door mist onvoldoende voor de camera’s 
van Rijkswaterstaat. Veiligheid van de weggebruiker blijft de eerste prioriteit. 
Daarom blijven spitsstroken in dat geval dicht, ook al is het druk op de weg. 
Het verkeer kan dan niet voldoende in de gaten houden om de veiligheid te 
waarborgen. 
 

Hoe deed de Wegenwacht dit vroeger? 
 

Bekijk het filmpje uit 1956 waarin duidelijk wordt hoe de wegenwachten 
alarmeerden voor mist. 

Voorkom vertraging 
 

Vertraging op de weg door drukte / weersomstandigheden is lastig en 
vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf goed te informeren. Zo 
kan je ook vertraging door pech verminderen. Door pechhulp van de 
Wegenwacht af te sluiten, zijn we met 900 wegenwachten altijd in de buurt. 
Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg. 
 
 

De juiste manier voor het nemen van bochten 

 
Door vooral zelf te doen en te ervaren gaan we je bekend maken met het 
rijden van bochten op de juiste manier. Je leert hoe je de bocht goed moet 
‘lezen’ om daarna de optimale lijn in te zetten en aan te houden. Daarnaast 
word je zodanig gecoacht dat je jouw motor ook technisch op de juiste manier 
gebruikt. Hierbij worden ook de verschillende leuntechnieken behandeld en 
bediscussieerd. Soms kun je in de praktijk worden geconfronteerd met een 
bocht die niet goed wordt genomen, of dat je ineens moet remmen of 
uitwijken. Ook die onderwerpen komen in deze VRO aan bod. 
 

Deze training is geschikt voor meer ervaren motorrijders. 
Groepskorting vanaf acht personen: 12,50 euro per persoon. (Neem contact 
met ons op via onderstaand mailadres.) 
Heb je een vraag over deze training? Neem dan contact op met de afdeling 
Academie: opleidingen@knmv.nl of via 026-3528510. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVqRstL7uXI
http://www.anwb.nl/wegenwacht?cross-sell_tekst
http://www.anwb.nl/wegenwacht?cross-sell_tekst
mailto:opleidingen@knmv.nl
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Raad van State stelt uitspraak rijverbod Lekdijk uit 

 
De Raad van State stelt een uitspraak in de zaak van de KNMV en de MAG 
tegen de gemeente Lopik uit met zes weken. Nog altijd is er dus geen 
antwoord op de vraag of de dijkafsluiting voor motorrijders op de 
Lekdijk definitief is.  
Van 1 maart tot en met 31 oktober is de dijk bij Lopik dicht voor motorrijders. 
Dit nadat de rechter de gemeente Lopik gelijk gaf in de zaak die de KNMV en 
de MAG aanspanden tegen het verbod. Naar aanleiding daarvan stapten we 
naar de Raad van State. Niet alleen vanwege de zaak in Lopik én de vorig jaar 
gewonnen zaak tegen gemeente Lingewaard, maar vooral om dergelijke 
verboden in de toekomst geheel te voorkomen. 
Wij vinden het onterecht dat elke motorrijder door dergelijke maatregelen 
wordt weggezet als lawaaimaker, hardrijder en onruststoker. “Als er regels 
worden overtreden, dan moet je handhaven. Ook bij wielrenners en 
loslopende honden”, vertelt Arjan Everink van de KNMV. “Overtreders moet je 
aanpakken, niet degenen die niets verkeerd doen.” 

 

 



14 

Nieuws 
 

Waterstof: de voors en tegens 

 
 

Hoe goed - of slecht - is zo’n waterstofauto nou eigenlijk? 
27 september 2019 Waterstof is voer voor discussie: de een ziet het als de 
transportvorm van de toekomst, de ander vindt het inefficiënt en prijzig. Wij 
zetten de voors en tegens voor je op een rij. 
Een waterstofauto is niets anders dan een elektrische personenwagen, waarbij 
de benodigde stroom niet uit een batterijpakket, maar een brandstofcel komt. 
Waterstof tank je als een gas, net als LPG. Via inlaten aan de voorzijde van de 
personenwagen wordt lucht aangezogen. Water- en zuurstof komen samen in 
een brandstofcel, waarbij de elektriciteit vrijkomt waarop de auto rijdt. 

Beperkte beschikbaarheid 
De dagelijkse praktijk nodigt niet direct uit tot aanschaf: op het moment van 
schrijven telt ons land slechts 5 waterstoftankstations. Tenzij je voor de deur 
van zo’n station stilvalt, zal jouw auto moeten worden afgesleept wanneer de 
stroom eenmaal op is. 
Tegenstanders van de alternatieve aandrijflijn mogen daar graag op wijzen, 
maar voorstanders wuiven zulke bezwaren weg. Een waterstofauto kán 
tenminste tanken; met een elektrische auto op batterijen ben je minimaal 20 
minuten zoet en dat is dan nog aan een snellaadpaal. Bovendien is de 
actieradius van een waterstofauto minimaal 500 kilometer; lang niet alle 
elektrische auto’s op batterijen komen aan zo’n getal. 
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Rivaliserende voetbalclubs 
De discussie roept de sfeer op van rivaliserende voetbalclubs en -muziekfans. 
Zoek maar eens op internet: de verschillende kampen zijn tot op het bot 
verdeeld. Reden voor ons om de enige twee waterstofauto’s die er op dit 
moment in Nederland te koop zijn, naar de redactie te halen. De Toyota Mirai 
is van dat tweetal het langste op de markt: de sedan werd in 2015 onthuld. 
Hyundai bracht al eerder een semi-terreinwagen op waterstof in de verkoop: 
de NEXO waarvoor je tegenwoordig bij de dealer terecht kunt, is alweer de 
tweede modelgeneratie met een dergelijke alternatieve aandrijflijn. 
Zowel de Toyota als de Hyundai zijn fors uitgevallen en dat is geen toeval. 
Waterstof is licht ontvlambaar en wordt daarom onder hoge druk in de auto 
bewaard. Dat gebeurt in extra stevige tanks, die daarvoor een speciale vorm 
hebben gekregen. Je hebt er daarvan verschillende nodig om een rijbereik van 
500 kilometer mogelijk te maken. Zulke tanks gaan ten kosten van de ruimte 
aan boord: om niet al teveel concessies te doen aan het gebruiksgemak, 
moeten fabrikanten zo’n waterstofauto dus groot maken. 

Net zo stil als een batterij-EV 
Een elektrische auto op waterstof rijdt niet anders dan een exemplaar op 
batterijen. Ze zijn net zo stil en het koppel is direct beschikbaar, zodat invoeg- 
of inhaalmanoeuvres moeiteloos verlopen. De garantietermijn is ongeveer 
gelijk (8 jaar of 150.000 kilometer) en bij een recente botsproef scoorde de 
Hyundai de maximale score van 5 sterren. 
Onderlinge verschillen zijn er natuurlijk wel. Zo doet de hoge zitpositie in de 
NEXO natuurlijker aan dan bij de Toyota; van een sedan verwacht je zoiets 
niet, maar de ingenieurs moesten die waterstoftanks nu eenmaal onder de 
inzittenden kwijt. Verder profiteert de Hyundai van het feit dat hij korter op 
de markt is: de Koreaan komt 165 kilometer verder op een volle tank en heeft 
behalve zijn speciale aandrijflijn nog meer futuristische zaken aan boord. De 
mogelijkheid om de auto te parkeren zonder dat je er zelf in zit bijvoorbeeld! 
De Mirai moet het zonder dergelijke techniek stellen. 
Aan de auto’s zelf zal de doorbraak van waterstof niet liggen, maar waarom is 
de alternatieve brandstof dan zo’n voer voor discussie? Dat heeft alles van 
doen met de manier waarop waterstof wordt verkregen. Waterstof is 
weliswaar overal om ons heen, maar het zit altijd vast aan een ander element. 
Het moet eerst worden gewonnen. Dat gebeurt met behulp van elektriciteit, 
die nu nog door kolen en gas wordt opgewekt. Vervolgens wordt waterstof als 
gas naar het tankstation vervoerd met behulp van traditionele vrachtwagens. 
Eenmaal getankt, wordt het in de NEXO of Mirai weer in stroom omgezet. Bij al 
die stappen gaat energie verloren, die de gunstige milieu-effecten van volledig 
elektrisch rijden te niet doen. 

 



16 

Kip/ei-discussie 
Politiek Den Haag is zich daar van bewust, maar stelt dat deze ‘grijze’ 
waterstof moet worden benut om een markt te creëren voor een variant die 
uitsluitend wordt opgewekt met behulp van windmolens en zonnepanelen. 
Door de te ontstane vraag verwachten de ministeries van Economische Zaken 
en Infrastructuur en Waterstaat bovendien dat de prijzen van waterstof zullen 
dalen. Het is dezelfde ‘kip/ei’-discussie die in 2010 speelde rond de huidige 
opleving van de elektrische auto op batterijen. Daarvan waren er aanvankelijk 
ook meer modellen dan laadpunten. 
Zo hebben de elektrische auto op waterstof en die op batterijen wel meer met 
elkaar gemeen. Ook het productieproces van een accupakket is tenslotte niet 
onomstreden en beide aandrijfvormen weten lang niet altijd raad met een 
aanhanger of caravan (het trekgewicht van de Toyota en Hyundai is 0 
kilogram, net als bij de meeste elektrische auto’s met een accupakket). Het zou 
mooi zijn als die wetenschap de voor- en tegenstanders van waterstof dichter 
bij elkaar brengt. Tenslotte is het maar de vraag of ons stroomnetwerk het wel 
aan kan als elke Nederlanders straks een batterij-EV rijdt. In het streven naar 
een beter milieu is een alternatief als waterstof dan ook bijzonder welkom. 

Kosten en baten 
De Hyundai NEXO is verkrijgbaar vanaf € 74.995. De Toyota Mirai kost 
minimaal € 80.935. Wie de waterstofauto’s zakelijk rijdt, hoeft vooralsnog 
slechts 4 procent van de totale waarde bij zijn salaris op te tellen. Een 
belangrijk verschil met een elektrische auto op batterijen. Exemplaren met 
een gelijkwaardig rijbereik kosten ongeveer hetzelfde, maar voor iedere euro 
die zo’n batterij-EV meer kost dan 50 mille, is de berijder 22 procent bijtelling 
verschuldigd. Eigenaren van beide types elektrische auto hoeven tot nader 
orde geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Waterstof wordt aan de pomp 
per kilogram verkocht. Daarvoor betaal je op het moment van schrijven € 10 
per stuk. Vanwege de vele componenten van een waterstofauto liggen de 
onderhoudskosten hoger dan bij een elektrische personenwagen op 
batterijen. 

Wat vindt de ANWB? 
Het milieu, schone mobiliteit en het terugdringen van schadelijke uitstoot 
hebben de warme belangstelling van de ANWB. Vandaar dat we ervaring op 
willen doen met verschillende alternatieve aandrijflijnen. Zo rijdt er in de 
regio Rotterdam alweer twee jaar een Wegenwachtauto op waterstof en 
beschikken we inmiddels over een vloot elektrische voertuigen op batterijen. 
Vanwege de huidige stand van de techniek, de beschikbare modellen, de 
aanwezige tank/laadinfrastructuur en de ontwikkelingen op accugebied 
verwachten wij op korte termijn het meeste van de batterij-elektrische auto. 
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   Een Tesla en een Eend 

   By Dolf Peeters | 6 oktober, 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 Op het tankstation stond ik naast… een Tesla. De man die er vanuit de 
tankshop naartoe liep keek naar de trekeend voor de aanhanger met een even 
uitrustende tweewielige klassieker erop. Hij zei: “Ik rijd ook motor. Een 
elektrische motorfiets. Een Energica Eva. Uit 2018. Maar dit is een oudje hè?“ 
Ach. 50+ lijkt mij niet oud. 
IK MELDDE DAT HIJ DAT GOED GEZIEN HAD 
De spreker had intussen een serieus opgetrokken wenkbrauw. “Maar die auto, 
die is zwaar verwaarloosd! Mag zoiets nog wel op de weg verschijnen?” Dan 
leg je iemand vriendelijk uit dat uiterlijk niet erg belangrijk is. Dat eerlijke 
echtheid onovertroffen is. Dat je doorleefdheid meer kan waarderen dan 
showroomshine. Dat Patricia Paaij zonder alle cosmetische ingrepen 
waarschijnlijk een erg knappe oudere dame was geweest. De man wist niet 
wie Patricia Paaij is. Hij zou er te jong voor kunnen zijn geweest. Bovendien is 
een eerlijke oude scharreleend veel minder diefstalgevoelig dan een eend die 
net uit het ei lijkt gekomen. Want zo’n verse eend? Daar tikken ze tot 20 mille 
voor af.” 
De Teslarijder deinsde nu bijna terug: “Dus jij rijdt feitelijk wat andere mensen 
niet willen hebben?!” En weet je hoe vervuilend oude auto’s zijn?! Ik vroeg 
hem of zijn partner maagd was bij hun huwelijk. Want anders konden we 
elkaar een hand geven. Hij zei “Nou ja!” draaide zich om, stapte in zijn Tesla en 
zoemde weg. 
TESLA’S ZIJN SLORDIGE GEMAAKTE STATUSYMBOLEN 
Tesla maakt trouwens veel te dure, onbetrouwbare, slordig afgemonteerde  
auto’s en verkoopt die met een beschamend gebrek aan nazorg. Elektrische 
aandrijving is het niet en gaat het niet worden. Te onpraktisch en 
milieubelastend. Maar de elektrische Johammer motorfiets vind ik fantastisch! 
IK RIJD UITSLUITEND KLASSIEK 
Dat is niet alleen omdat een freelancer natuurlijk nooit geld voor zo’n onzinnig 
modeobject als een Tesla of Engergica Eva heeft. Net zo min als ik er zin in heb 
om in een klassieker te rijden die – best met vakmanschap, respect daarvoor – 
voor serieus geld zo gespoten/geschilderd is dat het instant patina er vanaf 
druipt. Met dat geld zou ik met vervroegd pensioen kunnen gaan. Dan had ik 

https://amklassiek.nl/author/dolf/
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meer tijd om te sleutelen. Een top gerestaureerde of volstrekt authentieke 
klassieker? Daar kan ik blij bij wegdromen. Alleen als het ten koste van het 
rijden ermee gaat? Dan is zo’n ding opeens een museumstuk waar je respect-
voor kunt hebben of een emotieloos investeringsobject. 
WAT VOOR MIJ ALS KLASSIEKERRIJDER DE EXTRA FRANJE AAN HET 
KLEED VAN HET LEVEN GEEFT? 
Je komt – onverwacht – de meest vriendelijke, onbevangen mensen tegen. 
Mensen die vanuit hun hart in plaats vanuit hun investeringsportefeuille 
leven. Soms ontmoet je iemand die vanuit een heel ander denkraam naar de 
wereld kijkt. Ook leerzaam. Maar misschien had die Teslaman gewoon een 
slechte dag gehad. En wilde hij zich toch even beter voelen dan iemand anders. 
En zelfs zo kun je als klassiekerrijder iemand geluk. 
 

 
 
 
 
    NIEUWS 
 

Week van de Mobiliteit 2019: België heeft wèl 125's op B-rijbewijs  
 

De derde week van september stond in Europa in het teken van de Week van 
de Mobiliteit. Tijdens die week besteedt men aandacht aan het 
verplaatsingsgedrag en aan alternatieve vervoersmodaliteiten. FEBIAC (de 
Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) vestigt extra 
de aandacht op 125 cc motoren en scooters die ook met het rijbewijs B 
bestuurd mogen worden als mobiliteitsalternatief.  
 

Sinds september zijn de fileproblemen in volle hevigheid teruggekeerd. 
Logisch dat pendelaars naar alternatieven uitkijken. De motor of scooter is 
dan een goed alternatief, maar worden doorgaans over het hoofd gezien. Het 
openbaar vervoer (trein, tram, bus) en de fiets worden eerder als vervanger 
voor de auto naar voren geschoven. “Maar als je niet gemakkelijk een station 
kunt bereiken, niet op fietsafstand van je werk woont of bus, tram, trein en 
fiets moet combineren, zijn die alternatieven niet altijd even interessant,” 
weet Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC.  
 

Start2Ride  
In de - Europese - Week van de Mobiliteit met evenementen in Antwerpen 
(15/9) en Brussel (22/9) organiseert FEBIAC daarom ook de ‘We Are 
Mobility’ Tour. Iedereen kan daar de nieuwe ‘micromobility’- voertuigen 
(steps, monowheels, hoverboards, …) komen testrijden. Informatiestanden 
leggen de focus op sharingconcepten met auto en scooter.  
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Ook het FEBIAC-project ‘Start2Ride’ organiseert een informatiestand waar 
men de aandacht vestigt op de gemotoriseerde tweewielers en hun voordelen.  
 

Tussen de files door  
Hét voordeel van de motor of scooter is dat je in fileverkeer tussen de rijen 
auto’s door mag rijden op voorwaarde dat het snelheidsverschil met het 
overige verkeer niet meer dan 20 kilometer per uur bedraagt en dat je als de 
snelheid van al het verkeer meer is dan 50 kilometer per uur, weer invoegt. 
Wie de auto laat staan en met een gemotoriseerde tweewieler op weg gaat, 
zorgt er ook voor dat er al één wagen minder op de weg is. Als méér 
verkeersdeelnemers de motor of scooter zouden nemen voor 
woonwerkverplaatsingen, vermindert zo de verkeersdruk voor iedereen. 
Momenteel zijn er in ons land bijna vijfhonderdduizend motoren en scooters 
ingeschreven. Daarvan is een groot deel in het bezit van personen die (nu nog) 
met de auto naar en van het werk rijden...  
 

Motorrijden met rijbewijs B  
Om met een motor of scooter de weg op te mogen, is het niet altijd 
noodzakelijk om het specifieke motorrijbewijs A op zak te hebben. Je kunt in 
België met het autorijbewijs met een 125 cc motor of scooter aan het verkeer 
deelnemen. De bestuurder moet dat rijbewijs B minstens twee jaar in bezit 
hebben. Het 125 cc-voertuig mag een vermogen van maximaal 15 pk (11kW) 
hebben. Wie na 1 mei 2011 het rijbewijs B heeft behaald is wel verplicht om 
vier uur scholing te volgen, maar er hoeft geen praktische of theoretische 
proef afgelegd te worden.  
 

De vele voordelen van 125 cc  
Omdat met het rijbewijs B al genoeg verkeersinzicht opgebouwd is, is de 
overstap naar een gemotoriseerde tweewieler 125 cc relatief klein. De 
snelheid en de acceleratie van een 125 cc’er ligt op het niveau van het overige 
verkeer. Je rijdt in stadsverkeer en in het verkeer op de grotere wegen even 
vlot als de rest. Op de snelweg moet je wel rekening houden met een 
kruissnelheid van 110 kilometer per uur. Maar in fileverkeer is dat kleine 
nadeel van geen belang: er is dan toch stilstaand tot stapvoets verkeer. Door 
het geringe gewicht en de smalle bouw is zo’n 125 cc motor of -scooter 
wendbaar en kun je er in stadsverkeer gemakkelijk mee uit de voeten.  
 

Financieel  
Een 125 cc heeft ook financiële voordelen. De aanschafprijs van een nieuwe 
125 cc’er is interessant: van nog geen 2.000 euro tot 4.500 euro. De lopende 
kosten zijn laag zijn: er is een vrijstelling van verkeersbelasting, er is een 
éénmalige belasting voor in verkeerstelling, en de brandstofkosten zijn gering 
(de meeste 125 cc’ers doen 100 kilometer met slechts 3 liter benzine - of zelfs 
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minder). De fiscale voordelen van motoren en scooters gelden natuurlijk ook 
voor de 125 cc-scooter en -motor: 100% aftrekbaarheid van de aanwijsbare 
kosten voor beroepsverplaatsingen en woon-werkverkeer met de 
gemotoriseerde tweewieler en van de uitrusting voor een motor of scooter.  
 

Gevaarlijk: aantal nep merk-motorhelmen neemt explosief toe  
Uit een documentaire van de Britse TV-zender ITV blijkt dat het aantal 
motorhelmen met daarop een vervalste merknaam explosief groeit. Gevaarlijk 
gevolg hiervan is dat deze ondeugdelijke helmen als veilig worden aangezien, 
waarna de helm bij een ongeluk geen enkele bescherming biedt. In het item 
fabrikanten in China. Ook op de Nederlandse versie van AliExpress worden 
diverse motorhelmen van merken als Arai, AGV, Shoei en HJC aangeboden, 
waarbij de afkomst zéér twijfelachtig is. Bij veel van deze producten is heel 
duidelijk te zien dat de merksticker de enige overeenkomst met het bekende 
merk is, maar voor een leek wordt het bij een aantal aanbiedingen wat 
moeilijker. Overigens is het verkopen van vervalste merkproducten gewoon 
strafbaar. Naast de keihard vervalste merkhelmen zijn er voor motorrijders 
nog een veel groter aantal "bijna"-merkhelmen. Daarbij zijn vooral variaties 
op de AGV's van Valentino Rossi populair, bijvoorbeeld als AGL maar met een 
zeer herkenbaar design.Eelco van Beek, Arai Helmet Europe tegen 
Nieuwsmotor: "De laatste tijd zien we inderdaad een toename van het aanbod, 
vooral in de zoekresultaten op Google duiken steeds meer van dergelijke 
"aanbiedingen" op. Over veiligheid van dergelijke helmen kan ik kort zijn: die 
is er niet. In Noord-Europa valt het gelukkig nog mee qua daadwerkelijke 
kopers ervan, we krijgen dan ook wel een beetje het idee dat in Nederland en 
omliggende landen toch wel verstandig nagedacht wordt, dat die prijzen te 
mooi zijn om waar te zijn. Wat dan ook inderdaad zo is. In Italië en Spanje zien 
we ook al lokale aanbieders ervan die het op diezelfde site inkopen maar dan 
de prijzen enorm verhogen. Een truc waardoor je misschien eerder denkt dat 
dit wel echte Arai's zijn, wat dus zeker niet zo is."  
 

7 tips om een fake van een echte merk-motorhelm te onderscheiden:  
 Let op het E-nummer in de helm. Geen E-nummer is geen Europese keuring 
   en dus nep. Overigens betekent wèl een E-nummer niet automatisch dat de  
   helm echt is, want je raadt het al; ook die E-labels worden vervalst.  
 Koop je helm bij een betrouwbaar adres. Controleer de helm daar zelf. De 
   echte Chinese rotzooi haal je er zo uit.  
 Er zullen ook copie-sites van bekende webshops gaan opduiken. Controleer  
   dus goed of de website ook ècht van die bekende winkel is.  
 Recensies, "zoveel kopers gingen je voor", foto's van bekende coureurs, het  
   zegt helemaal niks.  
 Check de modelnaam, -soort en kleurstelling op de website van de fabrikant.  
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   Zo verkoopt Arai bijvoorbeeld zelf helemaal geen helmen met ingebouwd  
   zonnevizier.  
 Een correcte foto betekent niet dat exact die helm ook geleverd wordt.  
 Als het niks kost is het meestal ook niks.  
Overigens worden niet alleen helmen vervalst, maar ook beschermende 
kleding van merken met een goede reputatie is volop te koop. Je moet je niet 
voorstellen wat er gebeurt met een nep-Dainese of Alpinestars motorjack als 
je komt te vallen.... 
 

Prinsjesdag: extra geld voor wegen en infrastructuur 
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten ruim 2,6 miljard euro uit 
het Infrastructuurfonds apart om het onderhoud aan de wegen, het spoor en 
de waterwegen zeker te stellen, zo werd vandaag op Prinsjesdag gemeld. 
Onderstaand een aantal maatregelen die (deels) van belang kunnen zijn voor 
motorrijders. Echter, het woord "motorfiets", motorrijder of motorrijden 
wordt nergens genoemd als factor in de mobiliteit. De minister en 
staatssecretaris hebben vandaag op Prinsjesdag de eerste maatregelen bekend 
gemaakt voor de grote opgave op het gebied van onderhoud en renovatie van 
de wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel sluizen, 
bruggen, tunnels en spoorverbindingen gaan al 75 jaar mee en moeten 
worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken wordt de 
infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud. 
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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  
 

http://www.macdewalden.nl/
http://www.baronierijders.nl/
http://www.nrf-autosport.nl/
http://www.rittenkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.knmv.nl/
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F1 Kalender 2019 
  

 

 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 
Zaterdag 26 Oktober  Harfsen 
Zaterdag 02 November  Zelhem 
11 tot 16 November Portimão Portugal 6- daagse 
29 en 30 November Enter  Kampioensrit  gecanceld vanwege het 
stikstof beleid van de overheid afgelast 
 
In het eerste jaar van haar bestaan biedt STWC Endurance een unieke 
ervaring aan. Endurance rijden op Spa Francorchamps. De race op Spa 
Francorchamps duurt 200 minuten en is op zaterdag 26 oktober. 
Voor deze race, is het vooruitlopend op de reglementen van 2020, 
mogelijk om met alle toegestane auto’s te koppelen. Dus ben je normaal 
een sprint rijder en wil je samen met je racemaatje deelnemen? Dat kan! 
Je kan namelijk beide je eigen auto inzetten. Dit jaar zal dit mogelijk 
gemaakt worden door de maximalisatie qua cilinderinhoud te laten 
vervallen voor de koppelklasse. 
De race is aan het einde van het seizoen en kan een mooie afsluiter 
vormen. 
 
Deelname bij STWC Endurance is mogelijk met vele type auto’s. Klein, groot, 
snel of heel snel. Iedereen heeft met de auto’s uit zijn klasse een eigen 
wedstrijd. Het team staat hierbij centraal en niet de individuele rijder zoals bij 
sprintwedstrijden. Blijven rollen is het credo. Dunlop banden zijn verplicht bij 
deze serie. 
 
Wil je ook aan het einde van het seizoen nog lekker los gaan, kijk dan op de 
website van STWC Endurance voor meer informatie www.stwcseries.eu. 
Uiteraard kan de organisatie jou ook voorzien van meer informatie over de 
race en het seizoen 2020. 
 
 
 

https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-mexico
https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-verenigde-staten
https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-brazilie
https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-abu-dhabi
https://www.stwcseries.eu/
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Offroadkalender 2019 
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 
 

Wie rijdt waar? 
Kalender oktober/november 
In de maand oktober staat de kalender weer boordevol autosport! Je hoeft je 
geen weekend te vervelen. Check hieronder de kalender voor de wedstrijden. 
De maand sluit af met de FIA Motorsport Games in Rome. 
 

Houd onze social media in de gaten en abonneer je op ons YouTube kanaal om 
geen preview te missen!  

 24 okt Zomeravond competitie DNRT, Circuit Zolder 
 26 okt GK4 Kart Series, Karting de Spa-Franchorchamps 
 26 okt 24H 2CV STWC.eu, Circuit Spa-Franchorchamps 
 31 okt/1-2-3 nov    FIA Motorsport Games, Rome 
 3 nov Open 2-Takt kampioenschap Chrono, Circuit Horensbergdam 

 Genk 
 

Overzicht voorlopige line-up Formule 1 seizoen 2020: 

 
 

Mercedes 
Lewis Hamilton 
Valtteri Bottas 

Ferrari 
Sebastian Vettel 
Charles Leclerc 

Aston Martin Red Bull Racing 
Max Verstappen 
Alexander Albon? 

Renault 
Daniel Ricciardo 
Esteban Ocon 

Haas 
Kevin Magnussen 
Romain Grosjean? 

McLaren 
Carlos Sainz Jr. 
Lando Norris 

Racing Point 
Sergio Perez? 
Lance Stroll? 

Alfa Romeo 
Kimi Räikkönen 
Antonio Giovinazzi? 

Toro Rosso 
Daniil Kvyat? 
Pierre Gasly? 

Williams 
George Russell 
Robert Kubica? 

  

 


