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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 15077909  
E-mail:  clubblad@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 
 

BESTUUR 
 
 
 
VOORZITTER 
 Vacant 
 
 

 SECRETARIS 
 Vacant 
 
 

 PENNINGMEESTER 
 W. Zeestraten    
Prattenburglaan 26 
3903DJ Veenendaal 
Tel: 0318 - 517869 
 wimzeestraten@msn.com 
 
 

 VICEVOORZITTER 
 Vacant 
 
 

 

 LID 
 H. Tiemens    
Bakkershaag 18 
6871HS Renkum 
Tel: 0317 - 317510 
 h.j.tiemens@wxs.nl 
 

 LID 
 K. Jansen    
Dr. Gasperisingel 29 
6716RD Ede 
Tel: 0318 - 642898 
 kjansen100@hotmail.com 
 

 LID (waarnemend voorzitter) 
 W. van Veldhuisen    
Oudlaan 48 
6708RC Wageningen 
Tel: 0625 - 216496 
 w.veldhuisen@planet.nl 

 

 
 

Jaargang 41, nr. 1     april 2018 
 

DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant) 
 

Willem Olie 
Arda Olie 

06  51556946 
06  29477678 
 

Bert Klein 0318  548290 

 

RALLYSPRINTCOMMISSIE 
 

Henk Tiemens (vz.) 
Manfred Böhmer 

0317  317510 
0317  356750 
 

Herry v.d. Vlierd 030  2864521 

 

TOERCOMMISSIE 
 

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

0653  798515 
0318  516549 
 

Wim v. Veldhuizen 06  25216496 

 

MOTORSPORTCOMMISSIE 
 

Wim v. Veldhuizen(vz.) 
Gert Roseboom 

06  25216496 
0318  518525 
 

Klaas Jansen 
Theo Veer 

0318  642898 
0317  741034 

 

MOTORBEGELEIDINGSTEAM 
 

Gert v. Dijk 
 

   

 

PRIJZEN/FEESTCOMMISSIE 
 

Gerrie v. Merkestijn 
Ineke Miezelmoe 
 

 Emmie v. Geerenstein  

 

CLUBGEBOUW 
Groenenveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318  516410 
Beheer:  Ab van Merkestijn 0318  514201 
 

Openingstijden: vrijdagavond  - vanaf 20:00 uur 
   zaterdagmiddag - vanaf 16:00 uur 
   zondagmiddag  - vanaf 16:00 uur (apr. t/m okt.) 
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Clubblad 41e jaargang nummer 1.  
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Beste lezer/lezeres, 
 
Zoals u in het vorige clubblad hebt kunnen lezen heeft Bert 
Klein zijn functie als redacteur neergelegd. Hij wordt hierbij 
hartelijk bedankt voor de vele jaren dat hij het clubblad voor 
u maakte. 
Als nieuwe redacteur heeft ondergetekende Hans Keuning 
zich aangemeld.  Hans heeft in het verleden de clubbladen van 
MAC Krimpenerwaard en MAC De Wâlden verzorgd.  
Hans is ook bekend in de rittensport, al een kleine 50 jaar in 
de routebeschrijvingsritten en dit jaar begonnen met de 
kaartleesritten.  
Hans hoopt nu voor u mooie clubbladen te maken, maar heeft 
daar ook wel uw hulp bij nodig. Dit door het aanleveren van 
kopij. 
 
Bij het maken van dit clubblad staat de Tiroler feestavond van 
21 april a.s. vlak voor de deur. In het volgende clubblad hopen 
we hiervan een verslag te doen.  
 
Graag zien wij u bij een van de evenementen van MAC 
Veenendaal. Te beginnen bij de nachtrit op 9 mei a.s. Voor 
meer info hierover zie pag. 6/7 
 
Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 9:  Wijziging wegenverkeerswet 
Pag. 10/11:  Boete in het buitenland 
Pag. 12:  Kentekenplaat motor en rijden over dijken 
Pag 13:  Dutch Caféracers 
Pag.  14: Rittenkalenders 
 
 

Red. Hans Keuning 
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Veenendaal de Nacht in 
9 mei 2018 

 

Beste rittersporters, 
 

M.A.C. Veenendaal organiseert onder de naam “Veenendaal de Nacht in” een 
puzzel-/oriëntatierit voor auto’s en motoren. Daarmee denkt de club een 
volwaardige opvolging te hebben gevonden voor de “Nacht van Veenendaal”. 
De rit is georganiseerd op 9 mei, de avond en nacht voorafgaand aan 
Hemelvaartsdag en bestaat uit twee trajecten. Het eerste traject met een 
rijtijd van ca. 2 uur en een tweede traject met een rijtijd van ca. 2,5 uur. 
Zowel de start-, rust- als de finishlocatie is in het clubgebouw van de M.A.C. 
Veenendaal. 
De rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland. In 
het eerste traject is een stukje zgn. ‘bol-pijl’ opgenomen, op basis van het 
reglement BP van de NRF. voor  
Start van de eerste deelnemers is om 20:01 uur. 
Tussen de trajecten is een pauze ingelast van 1 uur. Tijdens de rust kunt u 
genieten van een buffet met gratis koffie, thee, melk, karnemelk en frisdrank. 
De prijsuitreiking is zo snel mogelijk, na binnenkomst van de laatste 
deelnemers. 
 

VOORINSCHRIJVING VIA INTERNET (BETALING PER BANK) 
Om organisatorische redenen is deelname alleen mogelijk bij 
voorinschrijving. 
Ga naar www.mac-veenendaal.nl en download het inschrijfformulier, vul het 
in en mail het naar rittensport@mac-veenendaal.nl. Binnen twee dagen krijgt 
u een bevestigingsmail terug met uw voorlopige startnummer/starttijd. 
Voorinschrijving is mogelijk vanaf maandag 9 april. 
Maak vervolgens het inschrijfgeld over op bankrekening 
NL57RABO0365181331 t.n.v. M.A.C. Veenendaal te Veenendaal onder 
vermelding van NACHTRIT en uw naam. De inschrijving is definitief na 
ontvangst van uw inschrijfgeld. 
De inschrijving sluit woensdag 2 mei. 
 

INSCHRIJFGELD 
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 per equipe. Het inschrijfgeld is inclusief 
buffet voor 2 personen, rallyschild en herinnering aan de deelname. 
Medepassagiers zijn welkom. Hier geldt een meerprijs voor van € 15.00 per 
persoon en dient met het inschrijfgeld voldaan te worden. 
Leden van de M.A.C. Veenendaal genieten een korting van € 5,= op het 
inschrijfgeld. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
“Veenendaal de Nacht in” 2018 

 

 Bestuurder Navigator 

Voorletters 
Achternaam 

  

Voornaam   

Adres   

Postcode/ 
Woonplaats 

  

Telefoon   

E-mail   

Lid MAC 
Veenendaal 

    Ja 
    Nee 

    Ja 
    Nee 

Auto/Motor 
Merk en type: Kenteken: 

Klasse 
    Sportklasse 
    Toerklasse 

Equipe 
    Dames equipe 
    Heren equipe 
    Mixed equipe 

Team 
    Nee / n.v.t. 
    Ja, naam: 

Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te 
gaan met het volgende: 
 

De Motor en Autoclub Veenendaal, de bestuursleden, de organisator van de rit, de officials en 
de medewerkers zijn tegenover de deelnemers (bestuurders en navigators) aan de 
betreffende rit niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke met betrekking tot de 
deelname aan deze nachtrit mocht ontstaan, terwijl deze deelnemers de Motor en Autoclub 
Veenendaal, de bestuursleden, de organisator van de rit, de officials en de medewerkers 
vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Door zijn inschrijving doet de 
deelnemer, bestuurder zowel navigator en eventuele passagiers, afstand van elk beroep op 
rechterlijke instanties. Bovendien verklaren de deelnemers dat zij tijdens deze rit WA 
verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen en dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs.  
 

Handtekening bestuurder:   Handtekening navigator:
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Wijziging van de Wegenverkeerswet. 
 

Wijziging van de Wegenverkeerswet. Op 7 maart jongstleden is een 
wetsvoorstel bij de kamer ingediend tot wijziging van de Wegenverkeerswet.  
 
Het is een ieder verboden opzettelijk de verkeersregels in ernstige mate te 
schenden door een of meer van de volgende verkeersgedragingen:  

a. onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;  
b. gevaarlijk inhalen;  
c. negeren van een rood kruis;  
d. over een vluchtstrook te rijden;  
e. inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats;  
f. niet verlenen van voorrang;  
g. in ernstige mate overschrijden van de krachtens deze wet 

vastgestelde maximumsnelheid;  
h. zeer dicht achter een ander voertuig rijden;  
i. door rood licht rijden;  
j. tegen de verkeersrichting inrijden;  
k. tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden;  
l. niet opvolgen van aanwijzingen van daartoe op grond van de wet 

bevoegde ambtenaren, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor 
lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.  

 
Overtreding van die feiten wordt als misdrijf gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie (thans 
€20.500). Tevens kan ook een rijontzegging voor maximaal vijf jaar worden 
opgelegd.  
 
Ook bij het rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen in het 
verkeer wordt de maximale strafmaat verhoogd.  
 
Het is nog geen wet, dat is het pas als de wijziging in het Staatsblad is 
gepubliceerd, maar ga ervan uit dat het niet meer is dan een hamerstuk.  
 
Bron: Loot infowijzer 
Harry Apperloo 
www.loot.nl 

http://www.loot.nl/
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Boete in het buitenland 

Verkeersovertreding in het buitenland 
Landen mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met verkeersovertredingen. 
Hieronder vind je algemene informatie over de afdoening van boetes in het 
buitenland. Specifieke informatie per land over de afdoening van 
verkeersovertredingen en een indicatie van boetebedragen is te vinden op 
ANWB Landeninformatie.  

 
 

Aangehouden door de politie 
Bega je in het buitenland een verkeersovertreding? Dan zal de politie 
doorgaans bij aanhouding direct de bekeuring uitschrijven. Soms kun je 
meteen aan de politieagent betalen. Bij betaling in contanten zal je een bewijs 
van betaling krijgen. Meestal geldt hoe later je betaalt, hoe hoger het 
boetebedrag. Het kan daarom de moeite waard zijn om een boete direct te 
betalen. Op de bekeuring staat hoe je moet betalen en binnen welke termijn. 
Let op: Betaling betekent over het algemeen dat je de boete erkent. Bezwaar 
maken is dan niet meer mogelijk 
 

Waarborgsom 
Als je door de politie wordt staande gehouden dan kan het zijn dat je een 
waarborgsom (Sicherheitsleistung, caution, consignation) moet betalen. De 
hoogte van de waarborgsom is meestal gelijk aan de boete. 
Wil je bezwaar maken, vraag dan ter plekke om een betalingsbevestiging 
waar dit duidelijk op staat. Anders kan betaling van de waarborgsom worden 
opgevat als erkenning van de overtreding. De betaalde waarborgsom wordt 
verrekend met het uiteindelijk opgelegde boetebedrag. Word je bezwaar 
toegewezen, dan krijg je de waarborgsom terug. 
 

Rijverbod/ontzegging van de rijbevoegdheid 
In een aantal landen, bijvoorbeeld Duitsland, wordt na bepaalde 
overtredingen automatisch een rijverbod opgelegd. Het rijverbod of 
ontzegging van de rijbevoegdheid geldt alleen in het land dat deze heeft 
opgelegd. Bij een rijverbod mag je een bepaalde periode niet rijden. 
Heb je een rijontzegging (bij zwaardere overtredingen), dan moet het 
rijbewijs ingeleverd worden. De buitenlandse autoriteit kan 2 dingen doen 
met uw ingenomen rijbewijs: 
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 Het rijbewijs meteen terugsturen naar de RDW. De RDW stuurt het 
rijbewijs door naar de gemeente waar het rijbewijs is geregistreerd. 

 Het ingenomen rijbewijs vasthouden tot de rijontzegging is 
opgeheven en daarna terugsturen naar de RDW. 

 

Let op: 
Je bent strafbaar als je in Nederland je rijbewijs niet kunt tonen. 
  

Ernstige verkeersovertreding 
Na een ernstige verkeersovertreding volgt meestal een strafzaak. Je ontvangt 
een dagvaarding met de plaats, datum en tijd waarop de zitting is. Je moet 
daar zelf bij aanwezig zijn. Is dat onmogelijk, dan moet je dit tijdig aan de 
rechtbank laten weten en waarom. Je kunt je ook laten vertegenwoordigen 
door een advocaat. In het geval van een strafzaak kan dit verstandig zijn. Dit 
geldt zeker bij zeer ernstige zaken, bijvoorbeeld wanneer je betrokken bent 
geweest bij een aanrijding met doden of gewonden. 
 

Beroep 
Vind je het onterecht dat je een boete hebt gekregen, dan kun je in beroep 
gaan. In zo’n beroepschrift moet je vermelden, waarom je vindt dat je niet 
bekeurd had moeten worden. De zaak wordt nog een keer bekeken.  
Doorgaans staat in de kennisgeving vermeld bij welke instantie je beroep 
moet aantekenen en binnen welke termijn. 
Word je in het gelijk gesteld, dan is de zaak afgedaan. Bij afwijzing van het 
beroep kun je tegen die beslissing weer in beroep. Meestal beoordeelt een 
rechter dan de zaak. Het heeft alleen zin om in beroep te gaan als je bewijs 
hebt. Je moet kunnen bewijzen dat jij de overtreding niet hebt begaan, 
bijvoorbeeld dat je niet ter plaatse was, dat het kenteken niet juist is enz. 
 

Niet betalen van de boete 
Als je een boete uit een EU land niet betaalt en ook niet in beroep gaat, dan 
wordt de boete na verloop van tijd onherroepelijk. Dit betekent dat de boete 
in Nederland via het CJIB kan worden geïnd. Je naam kan worden opgenomen 
in het buitenlandse opsporingsregister. Bij de grens of een verkeerscontrole 
kun je staande worden gehouden en alsnog moeten betalen. 
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KENTEKENPLAAT MOTOR links opzij? 

Het was verboden (een uitspraak van het Hof in Arnhem en Leeuwarden) op 

eigen gebouwde motoren de kentekenplaat opzij van het achterwiel te 

plaatsen. Daar is nu een wijziging in gekomen, wel op strikte voorwaarden. 

Het bleek dat het RDW wel goedkeurde als de kentekenplaat links naast de 

motor is gemonteerd mits op bepaalde voorwaarden. 

Wil je meer weten kijk dan op www.knmv.nl of op 

www.serviceteam@knmv.nl 

Nieuwe site KNMV 

De KNMV heeft een nieuwe site die beter en duidelijker is. Wil je het zelf zien 

ga dan naar www.knmv.nl. 

RIJDEN OVER DIJKEN. 
Het is nog steeds een niet opgelost verhaal over het berijden van dijken op de 
motor.  Veel gemeenten hebben een afsluiting  geplaatst zonder eerst een 
vooronderzoek gedaan te hebben. Wil je meer weten kijk dan op de site van 
de KNMV, www.knmv.nl  die druk doende het probleem aan te snijden en 
protest aan te tekenen. 

http://www.knmv.nl/
http://www.serviceteam@knmv.nl/
http://www.knmv.nl/
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Dutch Caféracers 
 

Op 5 en 6 mei starten we weer. Na vorig jaar met een groot succes, heel veel 
publiek, mooie races en een gezellig Treffen op het laatste stratencircuit van 
Nederland.  
Even in het kort:  

- Datum is 5 en 6 mei.  
- Bij goed weer ca 10.000 motorenthousiasten.  
- Gelijktijdig met het treffen, echte roadraces op een stratencircuit.  
- Voor de liefhebbers: uniek in Nederland de sprints voor caferacers en 

classics op zaterdagavond, gezamenlijke bbq en muziek tot in de 
nacht.  

- Het demorijden (wel veilig) in de pauze van de roadraces op zondag 
en voor volle tribunes op het laatst overgebleven stratencircuit van 
NL.  

- Kamperen op paddock tussen de roadracers is met tent bij de 
entreeprijs inbegrepen (met busje of caravan + € 10,- voor stroom). 

We hopen u te zien.  
Met vriendelijke groeten,  
Peter Michels, namens de Hamove en DutchCafeRacers  
Info: 06 5720 7419  
Kijkt u s.v.p. voor veel info: www.hamove.nl/V-ring-treffen en/of   
      www.DutchCafeRacers.com 

http://www.hamove.nl/V-ring-treffen
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.DutchCafeRacers.com&data=02%7C01%7C%7C6552179355014ca8335b08d5897f3bc8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636566101914047416&sdata=U%2FF8Pw2uqjDKofqCMbHwGElCrtliApyrd%2FB92W%2BZtsA%3D&reserved=0


14 

Rittenkalenders 
 

Droogritten (ritten die thuis kunt oplossen): 
Voor routebeschrijvingsritten zie: www.macdewalden.nl 
Voor kaartleesritten zie:  www.baronierijders.nl 
 
Ritten in ’t veld: 
Zie voor NRF o.a. nationale- / regionaleritten: www.nrf-autosport.nl 
Overige ritten      www.rittenkalender.nl 
 

http://www.macdewalden.nl/
http://www.nrf-autosport.nl/
http://www.rittenkalender.nl/

