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MAC Veenendaal   Postbus 636   3900AP Veenendaal 
 
Eindredactie : E. Klein, Tel. 0318-548290, E-mail: clubblad@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
E-mail: info@mac-veenendaal.nl 
Kopij volgende nummer inleveren voor:   26 november 2017 
 

BESTUUR 

VOORZITTER 
 
Vacant 
 
 
 
SECRETARIS 
C. van de Bovenkamp 
Tarweveld 41 
3902GA Veenendaal 
Tel.  0610 - 807487 
 
PENNINGMEESTER 
W. Zeestraten 
Prattenburglaan 26 
3903DJ  Veenendaal 
Tel.  0318 - 517869 
 
VICEVOORZITTER 
 
Vacant 
 
 

LID 
H. Tiemens 
Bakkershaag 18 
6871HS  Renkum 
Tel.  0317 - 317510 
 
LID 
K. Jansen 
Dr. Gasperisingel 29 
6716RD  Ede 
Te.l  0318 - 642898 
 
LID (tevens waarnemend voorzitter) 
W. van Veldhuisen 
Oudlaan 48 
6708RC  Wageningen 
Tel.  0625 - 216496 
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant) 

Gastuitzetters: 
 
Willem Olie 
Arda Olie 

CLUBGEBOUW 

Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal 
Beheer:  Ab van Merkestijn 
 
Openingstijden: Vrijdagavond  - vanaf  20.00 uur 
   Zaterdagmiddag - vanaf  16.00 uur 
   Zondagmiddag - vanaf  16.00 uur (apr. t/m okt) 

0318 - 516410 
0318 - 514210 

 
 
0651 - 556946 
0629 - 477678 

TOERCOMMISSIE 

Marius v/d Beek (vz.) 
Rein van Hasselaar 

0625 - 216496 0653 - 798515 
0318 - 516549 

Wim v. Veldhuisen 

MOTORSPORTCOMMISSIE 

Wim v. Veldhuisen(vz.) 
Gert Roseboom 

0318 - 642898 
0317 - 741034 

0625 - 216496 
0318 - 518525 

Klaas Jansen 
Theo Veer 

PRIJZEN / FEESTCOMMISSIE 

Gerrie van Merkestijn 
Ineke Miezelmoe 

Controle ritten: 
 
Bert Klein 
 

 
 
0318 - 548290 

RALLYSPRINTCOMMISSIE 

Henk Tiemens (vz.) 
Manfred Böhmer 

Herry van de Vlierd 
 
 

0317 - 317510 
0317 - 356750 
 

033 - 2864521 
 

Emmie van Geerenstein 
 

MOTOR BEGELEIDINGS TEAM 

Gert van Dijk    



 

www.geluk.nl   e-mail: info@geluk.nl 

Markt 19  Veenendaal  3901DN  0318 - 512272 
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     Model CC2006-53E 

     satelliet gestuurde tijdwaarneming 

     ontspiegeld saffierglas 

     7 jaar donkergangreserve 

     satelliethorloges zijn verkrijgbaar v.a. € 995,= 

 

     € 1295,= 

     eeuwigdurende kalender 

     10 bar waterdicht 

     titanium kast en band 
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En wie wordt onze nieuwe secretaris 
volgend jaar ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zoeken ook nog een nieuwe redacteur 
voor ons clubblad !! 

Voorzitter ??? 



Motor- en Autoclub Veenendaal organiseert op 17 december a.s. een puzzelrit voor auto's en 

motoren. Deelname is mogelijk voor iedereen!

De rit is een puzzelrit uitgezet voor een sport-klasse (meer geroutineerde rijders) en een toer-

klasse (rijders met weinig of geen ervaring) aan de hand van een routebeschrijving. De lengte van 

de rit is ca. 30 km waarbij wordt gereden in (de omgeving van) de gemeente Veenendaal

De rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden Nederland en voor de rit specifieke 

aanvullingen.

Uitzetters:   Arda en Willem Olie                  Controle:   Bert Klein

Inschrijving is mogelijk:

Van 13.15 tot 14.00 uur in het clubgebouw van de vereniging:

Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal

De eerste deelnemer start om 13.30 uur

De kosten voor deelname bedragen € 7,00 (voor niet leden) 

info: www.mac-veenendaal.nl

telefoon: 0318-516410/0653219771

MAC Veenendaal organiseert:

Zondag 17 december 2017

(puzzelrit op basis van routebeschrijving

voor auto's en motoren)

"Oliebollenrit"



Bijzonder reglement “Oliebollenrit” 2017 
MAC Veenendaal 

 
De puzzelrit is georganiseerd op 17 december 2017 door MAC Veenendaal. 
 
De lengte van de rit is voor de sportklasse ca. 28 km en voor de toerklasse 22 km. De ideale rijtijd 
bedraagt voor beide klassen 90 minuten. Het is toegestaan voortijdig te finishen. 
Er wordt gereden volgens het Puzzelreglement Midden Nederland en dit bijzonder reglement. Het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 is van toepassing. 
Een zogenaamde ‘striprit’ maakt onderdeel uit van de rit en geldt alleen voor de sportklasse. Zie hiervoor 
de uitleg en opdracht op blad 3 van de routebeschrijving. 
 
Daarnaast geldt: 
 
 De gehele route is vrij van controles. Er zijn wel een blauwe startvlag en gele finishvlag geplaatst. 

Daar waar de uitzetters het noodzakelijk achtten is gebruik gemaakt van ritmateriaal zoals; ritpijlen; 
zgn. “DLW”‘s; e.d. Dit geplaatste materiaal heeft geen invloed bij de beoordeling van de opdrachten. 

 Particuliere inritten, herkenbaar aan een brievenbus, dampaal of hek, als niet aanwezig 
beschouwen. 

 Alle oriëntatiepunten zijn vaste punten. Door de uitzetters kan gebruik gemaakt worden van 
afbeeldingen welke als ‘gevraagd’ oriënteringspunt kunnen worden gebruikt 

 Een door de uitzetters geplaatste situatieschets geldt, ter plaatse vanuit alle richtingen. 
 Wanneer een opdrachtnummer is onderstreept dan betekent dit dat aan het begin van de weg geen 

beoordeling van de naam mogelijk is. Dit is wel het geval verderop in de weg/gelegenheid. 
 Aanvullende informatie en pijlen op straatnaamborden als niet aanwezig beschouwen. 
 Kennelijke bedrijfsterreinen mogen niet bereden worden (dus alleen openbare wegen). 
 Tijdens de rit bent u geen bestemmingsverkeer. 

 
Volg de route via de wegen welke tussen haakjes bij de opdrachten zijn vermeld. Als u denkt dat 
een opdracht fout of niet uitvoerbaar is dan vermeldt u het nummer van deze opdracht in het 
eerstvolgende lege vakje van uw controlekaart. 
 

Voer altijd de opdracht die tussen haakjes staat uit (is de ideale route). 
 

Beschouw de opdracht als zijnde uitgevoerd en ga verder met de volgende opdracht. 
 
Bij uw routebeschrijving zijn een aantal foto’s gevoegd. Deze dienen in volgorde van passeren te worden 
genoteerd (letter(s) van de betreffende foto). Foto’s bevinden zich in voorwaartse positie danwel rechts 
van de bereden route. Houd er rekening mee dat foto’s op een ander moment in het jaar gemaakt 
kunnen zijn. Foto’s geven een situatie weer en zijn niet bewerkt maar kunnen daardoor wel 
afwijken t.o.v. de actuele situatie. Het Puzzelreglement Midden Nederland is niet van toepassing op 
hetgeen op een foto is weergegeven. 
 
Per goede foto, kunnen 10 bonuspunten worden behaald. Foute of gemiste foto’s worden verrekend 
met de goede foto’s. (foute/gemiste foto min 10 punten). Het saldo wordt verwerkt in het totaal van 
behaalde strafpunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel succes en vooral rijplezier 



start start

twee we-gen 
rechts laten 
lig-gen waar-
van één 
onverhard

één weg
rechts laten 
liggen

één weg
links laten
liggen

twee we-

gen links en 

één weg rechts 

laten liggen

een weg
rechts
laten liggen

start

uitleg Visgraat

in het veld visgraat

getekend gelezen

een verharde 
weg links 
laten lig-gen 
en
onverhard
berijden
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Het regeerakkoord voor motorrijders 
 

 

 

 

 

Na een paar maanden onderhandelen heeft de nieuwe regering haar ambities 
voor de komende jaren vastgelegd in het regeerakkoord. Benieuwd wat voor 
gevolgen dit akkoord heeft voor ons motorrijders? Wij hebben een aantal in-
teressante zaken voor je op een rij gezet. 

De nieuwe regering zet in op het verbeteren van de infrastructuur en het aanpak-
ken van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarnaast heeft het zich ambitieuze 
klimaatdoelstellingen gesteld, zo wil het de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. 

Verkeersveiligheid 
Een van de ambities van de nieuwe regering is het naar beneden brengen van het 
aantal verkeersdoden door de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een 
nationale prioriteit’. Een manifest waar wij als KNMV ook aan hebben bijgedra-
gen. 

Het kabinet stelt in totaal twee miljard beschikbaar om de Nederlandse infrastruc-
tuur de komende drie jaar te verbeteren. Dit bedrag gaat voor een groot deel naar 
grote knelpunten in het wegennet. Zo worden de A4, A7, A15 in de Randstad en 
de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 
en A58) aangepakt. 

Daarnaast wordt er samen met provincies geïnvesteerd in veilige N-wegen en 
wordt het boetesysteem gewijzigd. Notoire overtreders worden harder aangepakt 
en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd. 

Verbod op motorbendes 
Motorclubs kunnen opgelucht ademhalen, in het regeerakkoord worden clubs niet 
genoemd. Wel komt er een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (criminele mo-
torbendes). Dit verbod maakt deel uit van de ambitie van het kabinet om met een 
integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Laten we hopen dat 
daarmee ook een einde komt aan de negatieve beeldvorming waar onze toer- en 
sportclubs lijden. 

http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2017/april/maak-verkeersveiligheid-nationale-prioriteit/
http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2017/april/maak-verkeersveiligheid-nationale-prioriteit/
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Vrijdag 18 augustus was het weer zover, de jaarlijkse wielerronde Veenendaal-
Veenendaal.  
De start was op de Kerkewijk en vandaar richting Wageningen, Oosterbeek naar de 
Posbank.   
Vanaf de Posbank via Arnhem de Drielsedijk op om uiteindelijk via Ochten, Rhe-
nen, weer in Veenendaal terug te komen. 
Uiteindelijk heb je er als renner dan zo’n 200 km op zitten.  
Om er voor te zorgen dat de renners op cruciale punten veilig hun rit konden doen 
hadden zich dit jaar weer zo’n 70 motards aangemeld om te helpen deze punten te 
beveiligen.  
Dat dit ook weer dit jaar uitstekend gelukt is blijkt wel uit de evaluatie met politie 
en organisatie.  
Alle waren het er over eens dat de motards zeker gecomplimenteerd mogen wor-
den met de wijze waarop ze het parcours hebben helpen beveiligen. Wij als organi-
satie namens de MAC sluiten ons daar graag bij aan.  
   
Ja en dan het weer. We hadden maar 1 bui, meteorologisch foutje en daar kwam 

een water uit dat wil je niet weten.  
Menige motard had dan ook zijn laarzen vol staan. Als je dan aan het einde van de 

dag ook nog te horen krijgt als organisatie “tot volgend jaar” dan doe je het naar 
mijn idee als MAC Veenendaal goed. Een bedankje voor de vrijwilligers die de 
koffie schenken, s ’avonds de frietkraam opvangen en zorgen dat de bar bezet is 

dan ook zeker op z’n plaats. Ook een bedankje voor Gert van Dijk en Peter Paul 
Raaijen die als niet MAC leden zich inzetten voor het organiseren van deze rit lijkt 

mij op z’n plaats. Om u te overtuigen dat het gezellig was een link naar de foto’s 
https://myalbum.com/album/bgqdmKL2gHpC 

Mocht je na het zien van de foto’s denken jammer dat ik er niet bij was dan heb je 
geluk.  
In 2018 is er weer een wielerronde Veenendaal-Veenendaal en krijg je dus alsnog 
de kans je in te zetten als motard.    
De rit zal dan gereden worden op woensdag 22 augustus.   
Kan je zelf geen motorrijden maar is er iemand in je omgeving die dat wel kan en 
die je een gezellige dag toewenst, laat hem of haar zich aanmelden.   
In 2018 is het ook de bedoeling dat er ook een rit door vrouwen verreden gaat wor-
den. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en het blijkt nu al dat we zeker nog 
meer motards kunnen gebruiken.   
Mogen we op u rekenen?  
 

Motor Begeleidingsteam  Veenendaal - Veenendaal Classic 
Gert van Dijk 

Hans Houtman 

Peter Paul Raaijen 

 

MBT-Veenendaal-Classic@outlook.com 

https://myalbum.com/album/bgqdmKL2gHpC
mailto:mbt-arnhem-veenendaal@outlook.com
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De benaming "motorfiets" werd voor het eerst als “Motorrad" toegekend 

aan de eerste productiemotor, de Hildebrand & Wolfmüller in 1897, die ook 

veel van een fiets met motor weg had. 

 

Hildebrand& Wolfmüller deponeerden deze naam ook. De allereerste motorfiets 

met een benzinemotor was echter de Einspur of Reitwagen van Gottlieb Daimler 

en Wilhelm Maybach in 1885. Daarvóór waren er (al vanaf 1870) tweewielers 

met stoomaandrijving gebouwd (zie hiervoor Copeland, Dalifol, De Dion-

Bouton, Geneva, Michaux, Langford en Roper). In Frankrijk werd de naam Mo-

tocyclette gedeponeerd door de gebroeders Werner. Omdat deze naam niet in de 

smaak viel bij andere producenten gebruikte Terrot de naam Motorette. Ze gaven 

hun eerste motorfietsen simpel de naam Motorette no. 1, Motorette no. 2 enz. 

Clément noemde zijn motorfietsen Autocyclette. 

 

Rond 1884 bouwden zowel Lucius Copeland in Phoenix (Arizona) als Sylvester 

Howard Roper motorfietsen met een ingebouwde stoommachine. Het waren 

meer show-apparaten dan vervoermiddelen. Copeland trad er zelfs mee in het 

P.T. Barnum circus op. Ondanks het verschijnen van benzinemotoren van Daim-

ler's Einspur in 1885 en de serieproductie van de Hildebrand & Wolfmüller in 

1897 hielden sommige fabrikanten nog lang vast aan de stoommachine 

(Langford zelfs tot in 1915!). 

 

 MISTLAMPEN ??? 
 
 
Mistlampen aan de voorzijde mogen alleen worden gebruikt wanneer het zicht 
ernstig wordt belemmerd. 
De boete voor onjuist gebruik is stevig: € 140,-. Op anwb.nl zijn alle regels, al-
le soorten autoverlichting en de grootste ergernissen op een rij gezet. 
U ergert zich aan mistlampen die branden als het niet nodig is. 
In de jaren '90 leek het voeren van mistlampen aan de voorkant bij een deel van 
de automobilisten een soort modeverschijnsel te zijn. 
Ze werden ook wel 'dramlampen' genoemd. 
Tegenwoordig is het niet voeren van enige verlichting bij slecht zicht klaarblijke-
lijk de trend, en dat is meer zorgwekkend. 
Niet alle automobilisten zijn zich even bewust van het belang van goede zicht-
baarheid in het verkeer. Dat levert overbodig gevaar op. 
Ook het automatisch inschakelende dimlicht is daar debet aan. 
Die werkt feilloos als het donker wordt, maar bij slecht zicht overdag - en dat is 

feitelijk al bij een regenbui - moet het dimlicht toch handmatig worden ingesteld. 

https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/autoverlichting-en-autoruiten/autoverlichting-de-regels
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/autoverlichting-en-autoruiten/soorten-autoverlichting
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/autoverlichting-en-autoruiten/autoverlichting-ergernis-en-regels
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Toenemend gebruik elektronica in de auto is risicofactor voor 
veilig rijden 

 
Afleiding in de auto is actueler dan ooit. Jaarlijks vallen er veel slachtoffers door-
dat bestuurders bezig zijn met hun smartphone in plaats van met het verkeer. 
Onacceptabel, vindt de ANWB. Het is normaal om je aandacht op de weg te hou-
den. Beperk daarom afleiding tot het minimum luidt het advies. Maar hoe doe je 
dat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit onderzoek blijkt dat het lastig is achter het stuur twee dingen tegelijk te doen. 
Door de toename van alle elektronische apparatuur die in de auto wordt gebruikt 
wordt de afleiding alleen maar groter.  
Om het gebruik van elektronische apparatuur in de auto terug te dringen startte 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu al in 2012 de campagne ´Een beetje 
chauffeur laat zich niet afleiden´ in samenwerking met ANWB, BOVAG, RAI, 
Politie, Gasunie, Esso en BP. Die campagne heeft een jaar geduurd maar de hui-
dige praktijk leert dat die afleiding nog steeds een actueel probleem vormt. In 
september 2017 tekenden ruim 40 organisaties het convenant 'veilig gebruik 
smartfuncties in het verkeer'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/september/afleiding-door-gebruik-smartphone-in-verkeer-moet-stoppen
https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/september/afleiding-door-gebruik-smartphone-in-verkeer-moet-stoppen


Inkoop en verkoop alle merken auto's
A.P.K. • Reparatie • Autoschade

De Smalle Zijde 13   3903 LM Veenendaal   Telefoon: 0318- 51 44 66

DROST AUTOBEDRIJF

Voor info: Valleistraat 89 - Veenendaal - tel. 0318-540802 / 06-22765341 - fax 0318-638597
email: info@autobeklederijhardeveld.nl

Al 20 JAAR 
KWALITEIT

CNC - draaien en frezen
spuitgietmatrijzen
gereedschapmakerij
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ANWB: beperk afleiding tot het minimum 
 
De ANWB wil dat afleiding in het verkeer tot een minimum wordt beperkt omdat 
het een risico oplevert voor de verkeersveiligheid. Het totaal verbieden van bel-
len of bediening van apparatuur is volgens de ANWB niet uitvoerbaar. Overigens 
heeft een rechter augustus jl. wel bepaald, dat het bedienen van een telefoon in de 
autohouder, hetzelfde is als een telefoon tijdens het rijden vasthouden. En dus 
verboden. De veroordeelde kreeg hiervoor een boete van 239 euro. Goed omgaan 
met apparatuur in de auto en andere zaken die kunnen afleiden, is daarom eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

Smartphone gebruik en het gevaar 

 50% van de Nederlanders gebruiken navigatie / verkeersinfo apps tijdens het 
rijden op de telefoon. De smartphone is dan een nuttig hulpmiddel tijdens het 
rijden (en kan daardoor zelfs veiligheid verhogen). 

 Maar de smartphone wordt echter ook gebruikt om te mailen / appen (lezen 
en schrijven) of filmpjes te kijken en dat is supergevaarlijk. De kans op een on-
geluk is 6x zo groot als je appt achter het stuur.  
99% van de Nederlanders vindt het gevaarlijk om berichtjes te sturen tijdens het 
autorijden, maar 1 op de 8 doet het wel eens (CBS onderzoek 2017). 
1 op de 4 vindt het normaal om een berichtje te lezen tijdens het rijden, bij jonge-
ren is dat nog veel hoger: 50% vindt dat normaal! (ANWB onderzoek 2017). 

Houd in het verkeer focus op je rijtaak! 
 
De ANWB vindt dat bestuurders smartphone gebruik in de auto moeten vermij-
den en geeft daarom de volgende adviezen/tips: 
Zet je telefoon op stil en leg hem ergens neer waar je er niet bij kan, of gebruik 
de automodus op je telefoon. 

1. Parkeer je auto of je fiets gewoon even, dan heb je alle tijd om dat ene be-
richtje, dat écht niet kan wachten, te sturen.  
Bel/ app dus alleen als je stilstaat of geparkeerd bent! 

2. Raadpleeg apps met actuele informatie voordat je vertrekt. 

3. Zet de automatische berichtenmelder en pushberichten uit. 

4. Installeer een car-kit in de auto zodat je handsfree kunt telefoneren. 
Spreek met je vrienden, collega’s of je partner af om je telefoon alleen op een 
veilige manier te gebruiken. En hou elkaar eraan! 

En.... 
Rij veilig! 
Houd je blik op de weg! 
 

https://www.nu.nl/mobiel/4872971/rechter-vindt-bedienen-smartphone-in-autohouder-hetzelfde-als-vasthouden.html
https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/mei/appen-achter-het-stuur
https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/verkeer/veiligheid/rapportage-sociale-norm-bij-het-gebruik-van-een-smartphone.pdf
https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/september/apple-gebruikers-voortaan-offline-onderweg


 

 

 

 

 
PERSBERICHT 

 

23e Noordelijke Motorbeurs van Groningen naar TT-Hall in Assen! 

Assen, donderdag 19 oktober 2017 – Motorliefhebbers er is nieuws, Dé Noordelijke Motorbeurs gaat 
verhuizen! De 23

e
 editie van Dé Noordelijke Motorbeurs wordt vanaf 2018 georganiseerd in de TT-Hall te 

Assen! Na 22 succesvolle edities in Martiniplaza GRONINGEN gaat de beurs verhuizen.  

Het is een logische plek voor een motorbeurs met het TT Circuit als buurman en de grote historie op 
motorgebied. De historie en de naam van het TT Circuit biedt kansen om de beurs naast het regionale en 
nationale karakter, ook op internationaal vlak de komende jaren te laten groeien. Dat is goed voor de 
standhouders en de bezoekers! 

Naast de omgeving en de historie biedt de TT-Hall ook de mogelijkheid om te groeien naar 12.000 m2 
motorplezier, een belangrijk argument om te verhuizen! De motormarkt trekt aan, de motorverkopen, het aantal 
motoren en rijbewijzen in Nederland nemen toe. De motorrijder heeft weer de mogelijkheid om geld aan de “hobby” 
te besteden. Over de crisis wordt niet meer gesproken, iedereen in de motorbranche ziet de toekomst positief 
tegemoet en zoekt naar een platform. Dé Noordelijke Motorbeurs wil die rol blijven vervullen. In een nieuw jasje en 
in een nieuwe omgeving, vanaf 19, 20 en 21 januari 2018 in de TT-Hall in Assen! Met de kwaliteit die men al 22 
jaar gewend is van Dé Noordelijke Motorbeurs. Andere argumenten voor de verhuizing zijn een betere 
parkeervoorziening voor 6.000 auto’s en een goede bereikbaarheid, de TT-Hall heeft nu zelfs een eigen afslag aan 
de A28 (afrit 31a). 

Libéma, sinds kort de nieuwe exploitant van de TT-Hall, heeft Dé Noordelijke Motorbeurs gevraagd om de beurs te 
verplaatsen. Na een aantal goede gesprekken was het gevoel van beide kanten erg goed. Met trots bevestigen de 
organisator Fred Maring en vestigingsmanager Toni Denneboom de samenwerking met een handdruk en heten de 
bezoekers alvast van harte welkom!  

Bedrijven en clubs die als standhouder willen deelnemen aan Dé Noordelijke Motorbeurs 2018 kunnen contact 
opnemen met Organisatiebureau Fremar, 050-5776940. 
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17 Dec  Oliebollenrit 

Evenementen Kalender 2017 

ORIËNTATIE- en PUZZELRITTEN 2017 (in de omgeving). 

Kijk op: http://rittensport.startkabel.nl/ 

NATIONALE ENDURO KALENDER 2017 

25/26 nov Kampioensrit te 

 Eindhoven 

FIM WK KALENDER  ENDURO 2018 

OFF-ROAD KALENDER 2017 (KNMV) 

25 nov  Eindhoven 

26 nov  Hengelo 

28 dec  Staphorst 

17-18 maart Finland WK 
14-15 apr Italië EK 
27-29 april Spanje WK 
4-6 mei Portugal WK 
19-20 mei Roemenië EK 
1-3 juni Estland WK 
29-30 juni Italië WK 

11-12 aug Zweden EK 
31/8 - 2/9 Italie WK 
14-16 sept Polen EK 
22-23 sept Engeland WK 
12-14 okt Duitsland WK 
12-17 nov Chili 6-daagse 



        Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert van 3,8L/100km (26,3km/L) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 87 - 140 gr/km 

Gebr. Van Gent 
Ede, Copernicuslaan 7-9, 0318-697855 

Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767 


