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Luntersekade 35 
6744 PG Ederveen 
Tel.: 0318-572 803 
Fax: 0318 573 382 
Internet: www.vanholland.nl 
E-mail: info@vanholland.nl 

http://www.vanholland.nl/
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Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het 2e clubblad van 2019. 
We hebben een goed bezette ledenvergadering (22 januari jl.) 
achter de rug. Er kon gelukkig een nieuw bestuur gekozen 
worden. Nieuwe bestuursleden hartelijk welkom en veel succes. 
Voor een verslag van de ALV zie blz. 7/9 van dit blad. 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 4:  Bestuur 
Pag. 5:  Commissies 
Pag. 7/8: Voorwoord van de voorzitter 
Pag. 9/12: Van het bestuur / Welkom nieuwe leden  
Pag. 13: Jeffrey Herlings benoemd 
Pag. 13/14: Auto Motor Klassiek  
Pag. 15: Grote wens iedere motorrijder 
Pag. 16/23: KNMV nieuws 
Pag. 25/28: Evenementenkalenders 
 

Red. Hans Keuning 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBGEBOUW 

      
 

Groeneveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318 - 516410 
Beheer:  Ab van Merkestijn 0318 - 514210 
 

Openingstijden: vrijdagavond  vanaf 20:00 uur 
   zaterdagmiddag vanaf 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  

23-03-2019 

mailto:redactie@mac-veenendaal.nl
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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 
 

Eindredactie: Hans Keuning, 0615 - 077909  
E-mail:  redactie@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 

BESTUUR 
 

VOORZITTER 

 
M. van de Beek 
Tel.: 0653 - 798515 
Mail: beekmvd2111@gmail.com 

 

 
 
 
 
BESTUURSLID 

 
H. Tiemens 

Tel: 0317 - 317510 
Mail: h.j.tiemens@wxs.nl 
 
 

BESTUURSLID 

 
G.H. v. Hasselaar 
Tel: 0638 - 181866 
Mail: janklaas36@hotmail.com 

 

SECRETARIS 

 
A.C.H. van Merkestijn 

Tel.: 0318 - 514210 
Mob.: 0653 - 401368 
Mail: achvanmerkestijn@gmail.com 
 

PENNINGMEESTER 

 
W. Zeestraten 
Tel: 0318 - 517869 
Mail: wimzeestraten@msn.com 

 

Jaargang 42, nr. 2       februari 2019 
 

DE UITLAAT 

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

INFO: 
E. Klein 
Tel: 0318 - 548290 
Mail: klein.bert@ziggo.nl 
 

Uitzetter Routebeschrijvingsritten 
H. Keuning 
Tel.: 0615 - 077909 
Mail: rittensporthk@gmail.com  

 

RALLYSPRINTCOMMISSIE 

H. Tiemens (vz.) 
M. Böhmer 

0317 - 317510 
0317 - 356750 

H. v.d. Vlierd 030 - 2864521 

 

TOERCOMMISSIE 

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

0653 - 798515 
0318 - 516549 

W. v. Veldhuizen 0625 - 216496 

 

MOTORSPORTCOMMISSIE 

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

0625 - 216496 
0318 - 518525 

K. Jansen 
Th. Veer 

0318 - 642898 
0317 - 741034 

 

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 
 

 

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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  Voorwoord van de voorzitter 
 
Zoals jullie kunnen zien weer een voorwoord van de voorzitter. 
Het is alweer 2 jaar geleden dat ik mijn laatste stukje voor het clubblad heb 
geschreven. 
In deze 2 jaar is er veel gebeurd in de vereniging maar daar wil ik niet teveel 
bij stilstaan want je moet altijd vooruit kijken. 
Helaas kon Henk Tiemens, die weer in het ziekenhuis ligt, niet op de 
vergadering aanwezig zijn. 
Wij wensen Henk dan ook veel sterkte toe in deze zware tijd. 
Ab van Merkestijn en ondergetekende hebben de laatste tijd vaak met elkaar 
gesproken hoe het met de club gaat. 
Wat wij zagen is dat er geen volledig bestuur meer was en dat er niemand 
bereid was om een functie in het bestuur te ambiëren. 
In de week voor de ledenvergadering hebben wij met het bestuur een gesprek 
gehad en hebben aangegeven dat als er niemand zich aanmeldt wij de kar 
weer willen gaan trekken, samen met het huidige bestuur. 
Willem van Veldhuisen had al aangegeven dat hij geen vicevoorzitter meer 
wilde zijn en was ook aftredend. 
Gelukkig was er tijdens de vergadering een mooie opkomst van de leden, 
ondanks het slechte weer. 
Ook op deze vergadering is de vraag gesteld of er mensen zijn voor een 
bestuursfunctie, maar er was maar 1 persoon die zich beschikbaar wilde 
stellen. 
Deze jongeman is een aanwinst voor de club doordat hij de afgelopen 2 jaar 
grotendeels de oldtimer bromfietstochten heeft georganiseerd met een paar 
mensen van de gymnastiekvereniging SPARTA. 
Diederik van Hasselaar is dan ook unaniem gekozen om in het bestuur zitting 
te nemen. 
De vergadering was bijna unaniem met handopsteken ervoor dat Ab van 
Merkestijn in het bestuur gekozen is. 
Daar de voorzitter in functie gekozen wordt is er door de vergadering bijna 
unaniem met handopsteken op mij gestemd. 
Willem van Veldhuisen en Klaas Jansen hebben aangegeven dat zij niet meer 
in het bestuur willen terug keren. 
Bij deze wil ik hen hartelijk bedanken voor hun inzet, want zij hebben vele 
jaren in het bestuur gezeten. 
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Het huidige bestuur zal bestaan uit: 
Voorzitter:  Marius van de Beek 
Secretaris:  Ab van Merkestijn 
Penningmeester:  Wim Zeestraten 
Bestuurslid:   Henk Tiemens 
Bestuurslid:   Diederik van Hasselaar 
Ook waren er 2 jubilarissen die al 25 jaar lid zijn van onze club. 
Helaas kon Wim Gesink niet aanwezig zijn vanwege het slechte weer, want hij 
moest dan uit Katwijk aan Zee komen en dat was in deze 
weersomstandigheden niet verantwoord. 
Wim zal de speld van 25 jaar lidmaatschap thuis gestuurd krijgen. 
Wel aanwezig was Roel Roseboom en hij kreeg dan ook de speld van 25 jaar 
lidmaatschap opgespeld en een bos bloemen. 
De feestcommissie is ook alweer druk doende om de feestavond te 
organiseren. 
Deze avond zal op 13 april gehouden worden dus zet dat al vast in je agenda. 
Ik wens jullie nog een gezond en sportieve periode toe. 
 

       Marius van de Beek 

PS. 
Tijdens dit schrijven hebben we een bericht van de fam. Tiemens gehad 
dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze zware tijd. 
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  Van het bestuur 
 

Algemene Leden Vergadering MAC Veenendaal, 22-01-2019 
 

Aanwezig   ; Ter inzage zie presentielijst 
Afwezig met kennisgeving ; Henk Tiemens, Reijer vd Meijden, Wim Gesink,  
      Cees en Teunie Drost, Evert Brouwer en  
      Beb Willemsen 
 

1. Opening; 
 De interim voorzitter Willem van Veldhuisen opent de vergadering en 
 heet allen hartelijk welkom. 
 Hierbij geeft hij aan dat Henk Tiemens opnieuw is opgenomen in het 
 ziekenhuis. 
 Hierna is er stilte gevraagd om stil te staan bij het overlijden van Gert 
 Segers (lid) en Willem Olie (Gastuitzetter oliebollenrit). 

2. Ingekomen stukken; 
 Geen ingekomen stukken 

3. Notulen van de ALV gehouden op 23 januari 2018; 
 De interim voorzitter neemt de notulen van de ALV door van januari 
 2018. 
 In de notulen staat dat er in maart 2019 een Rallysprint georganiseerd 
 gaat worden. Medegedeeld wordt dat dit niet gaat gebeuren. Verder 
 zijn er geen opmerkingen en werden de notulen van de ALV 2018 
 goedgekeurd. 

4. Verslag Secretaris;  
 - Verslag Motorsport Commissie ; Geen activiteiten in 2018 
 - Verslag Toer Commissie  ; Op te vragen 
 - Verslag Rallysprint Commissie ; Geen activiteiten in 2018 
 - Verslag Motor begeleidingsteam (Algemeen)     ; Op te vragen 
 - Verslag Motor begeleidingsteam (Veenendaal Classic); Op te vragen 
 - Verslag Bestuur   ; Op te vragen 

5. Verslag Penningmeester;  
 Penningmeester geeft verslag en de stukken liggen daarna ter inzage. 
 Hierover zijn geen vragen gekomen. 

6. Verslag Kascommissie: 
 Carin Hoogeveen leest het kasverslag voor. 
 De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en vraagt decharge te 
 geven, hetgeen goed gekeurd wordt. 
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7. Verslag Materiaal beheer; 
 Materieel beheerder geeft verslag en dit is ook in te zien. 

8. Bestuursverkiezing; 
 Aftredend; : Willem van Veldhuisen is aftredend en niet meer 
 herkiesbaar als interim voorzitter. 
 Omdat niemand anders zich aanmeldt als bestuurder, geeft Ab van 
 Merkestijn aan dat hij zich beschikbaar wil stellen als secretaris. 
 Daarna geeft Marius v.d. Beek aan dat als de vergadering het wil, hij 
 weer voorzitter wil worden. Diederik van Hasselaar wil als 
 afgevaardigde van de oldtimer bromfietsen deelnemen aan het 
 bestuur. Met hand opsteken zijn Ab en Diederik gekozen als lid van het 
 bestuur en Marius als voorzitter. 
 Nu er drie nieuwe leden zijn geven Willem van Veldhuisen en Klaas 
 Jansen aan dat zij het bestuur verlaten. 
 Voorstel contributie verhoging; 
 Contributie verhoging gaat niet door omdat we niets extra’s hebben te 
 bieden en de contributie al hoog is t.o.v. andere verenigingen. 
 Mogelijk is er aan de uitgavekant nog geld te verdienen (minder 
 soorten drank en ander inkoopbeleid) Het bestuur zal dit meenemen. 
 

9. Pauze. 
 

10. Huldiging;  
 Er zijn dit jaar 2 leden welke het 25 jarig jubileum vieren. Dit zijn Roel 
 Roseboom en Wim Gesink. Door het slechte weer (sneeuw) heeft Wim 
 Gesink zich afgemeld. Roel krijgt het speldje en de bloemen uitgereikt. 

      
11. Benoeming commissies; 

a. Rittensport commissie; Hans Keuning wil zich hiervoor inzetten. 
b. Motorsport commissie; 

 Willem van Veldhuisen, Klaas Jansen, Theo Veer en Gert Roseboom 
 blijven in 2019 in de commissie. 

c. Toer commissie; 
 Marius van de Beek, Rein van Hasselaar en Willem van Veldhuisen 
 blijven in 2019 in de commissie. Rini Zeestraten is gastuitzetter 
 geweest in 2018. 

d. Rallysprint commissie; 
 Henk Tiemens, Herry van de Vlierd en Manfred ten Bhömer                                   
 blijven in 2019 in de commissie. 
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e. Motor begeleiding commissie; 
 Gert van Dijk blijft in 2019 
 Veenendaal Classic; 
  Hans Houtman, Gert van Dijk en Peter Paul Raaijen blijven in 2019 in 
 de commissie. 

f. Materiaal beheer; 
 Willem van Veldhuisen blijft in 2019 het materiaal beheer doen. 

g. Prijzen/ Feest commissie; 
 Ineke Miezelmoe, Emmie van Geerenstein en Gerrie van Merkestijn 
  blijven in 2019 in de commissie. 
 Voor de feestcommissie is Carla v.d. Bovenkamp toegevoegd. 

h. Kascommissie; 
 Omdat Ab van Merkestijn bestuurslid wordt en Carin Hoogeveen 
 aftredend is worden er 2 nieuwe leden gekozen. 
 Roel Roseboom en Justin Pascaud melden zich aan om samen met Beb 
 Willemsen de kascommissie te vormen.. 

12. Rondvraag; 
 Hans Wielhouwer:  Kan het financieel verslag in het clubblad worden 
 opgenomen. Dit wordt niet gedaan omdat dit alleen voor de leden is en 
 niet voor andere lezers van het clubblad. 
 Ab van Merkestijn stond met iemand (een voor hem onbekende) over 
 de MAC te praten. Tijdens dit gesprek werd hem verteld dat er een fout 
 stond in een  advertentie in het clubblad. Deze persoon heeft kennelijk 
 ergens het clubblad gelezen. 

13. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 
BEDANKT 

 
Het bestuur van de MAC Veenendaal wil Willem van Veldhuisen en Klaas 
Jansen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Zij hebben lange tijd  het bestuur vertegenwoordigd en het bestuur 2 jaar goed 
aan kunnen vullen ten tijde dat er geen voorzitter en secretaris was. 
 

Het bestuur 
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Hoera!!! 
Het ledental is weer stijgende en daar zijn wij als club zeer blij mee. 
Een hartelijk welkom aan deze nieuwe leden en hopen dat ze veel plezier aan 
de club mogen beleven. 
Nieuwe leden:  

Jan Dorrestein  Cees Bolten         Diederik van Hasselaar 
Hans Keuning  Bert Dekker 

 

Het bestuur 
 

T-Shirt te koop 
 

  
 
 
 

Er zijn nog witte en zwarte t-shirts  welke voorzien zijn van ons logo te koop. 
De shirts zijn in de maat XL en er zijn nog een paar zwarte shirts in de maat 
XXL. 
De shirts kosten € 5,00 per stuk en zijn tijdens de openingstijden van het 
clubgebouw te verkrijgen. 
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Motocrosser Jeffrey Herlings is 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  

 

 Tijdens het jaarlijkse Motorsportgala van de Koninklijke Nederlandse 
 Motorrijders Vereniging (KNMV) werd uitgebreid stilgestaan bij het 
 waanzinnig succesvolle jaar van de wereldkampioen MXGP 2018. 
 Eerder op de avond, in Schouwburg Amphion in Doetinchem, ontving 
 hij al (voor de derde keer) de Hans de Beaufortbeker; de hoogste 
 onderscheiding binnen de Nederlandse motorsport. Maar dat het 
 daarbij niet ophield, zag Jeffrey niet aankomen! 
 
 

 

 

 

P R A K T I J K  E N  T E C H N I E K  

By Dolf Peeters | 21 januari, 2019 

3D printen: Onderdelen voor klassiekers 
3D printen is een geweldige uitkomst voor mensen met klassieke auto’s. Dit 
heeft meerdere redenen, maar de voornaamste reden is de creatie van 
onderdelen die niet meer te krijgen zijn. 
 

MASSAPRODUCTIE VS STUKSPRODUCTIE 
De originele onderdelen werden door middel van spuitgieten geproduceerd 
met een mal. Deze mallen zijn erg duur en alleen bij het produceren van 
hogere aantallen interessant. Dit is dus niet meer nodig nu onderdelen door 
middel van 3D-printing ‘on-demand’ geproduceerd kunnen worden. 
Mercedes en een paar andere leveranciers en slimme ondernemers leveren 
vanaf nu 3D geprinte onderdelen voor klassiekers. Dat gaat dan (nog) niet 
over assen en motorblokken,  maar over kleinere, kunststof onderdelen. 
Mercdes werkt in dat traject samen met de Daimler Research Group. Op die 
manier wordt er een prettig leerveld gecreeerd om ervaring op te doen met de 
3D productie die er natuurlijk grootschalig zit aan te komen. Mercdes-Benz is 
trouwens niet de enige ‘mother company’die zo voor zijn historie zorgt. 
Porsche doet het ook al. 

https://amklassiek.nl/author/dolf/
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3D PRODUCTIE VANUIT DE COMPUTER 
Want als je kunt 3D printen, dan kun je dat direct vanuit de computer doen. En 
dat scheelt je dan de wereld aan machinale, mechanische – en of thermische 
 bewerkingen. 
Mercedes kan nu geprinte bougiekappen leveren. Voor de W11- en W123 en de 
W111 en W112 zijn er runners en stoppers voor de open daken gemaakt. De 
basissteun voor de binnenspiegel voor de 300 SL is ook weer leverbaar. Net als 
toen in verchroomd aluminium, maar nu iets langer en breder voor meer 
stabiliteit en een tikkie hoger voor meer zicht naar achteren. 
 

VOORDELEN VAN 3D-PRINTEN ONDERDELEN OLDTIMER 
Voor een oldtimer liefhebber is 3D-printen zeker het overwegen waard. 3D-
printen is invaak al goedkoper dan het zoeken en aanschaffen van het originele 
onderdeel voor de oldtimer.  Het kapotte of ontbrekende onderdeel kan 
volledig nagemaakt worden en in het gewenste materiaal geprint worden. 
Zo houdt u uw oldtimer geheel origineel. Het nieuwe onderdeel is door het 
gedetailleerde ontwerp niet te onderscheiden van het origineel. Het onderdeel 
kan dan in kunststof of metaal 3D geprint worden. Technisch gezien kunnen er 
dan nog wat gaten in geboord worden of kan er draad in getapt worden. 
 

OOK ‘NIET BESTAANDE’ ONDERDELEN KUNNEN DIGITAAL 
GEREPRODUCEERD WORDEN. 
Zo heeft iemand een zijspiegel geprint voor zijn Dodge uit 1934. In de tijd dat 
deze auto werd geproduceerd was zelfs 1 zijspiegel optioneel. Nu zijn in de 
meeste staten van Amerika spiegels aan beide kanten van de auto verplicht. 
Maar een rechter zijspiegel? Die is er nooit geweest voor deze auto. 
De Dodge eigenaar deed het makkelijk: Hij scande de spiegel van de 
bestuurderskant in met een 3D-scanner en maakte zo een CAD-model. Dit 
model zette hij in spiegelbeeld en zo maakte hij  een digitaal model van een 
zijspiegel voor de passagierskant. Klaar. 
 

EERST DIGITALISEREN DUS 
Voor 3D printen  is het dus nodig dat een bestaand, defect, onderdeel eerst 
gedigitaliseerd moet worden. Dat kan gebeuren met  een 3D scanner. Als de 
gegevens ‘in de computer’ zitten is het verder een kwestie van de computer aan 
de printer knopen en op de startknop te drukken.  Tv-presentator en auto 
verzamelaar Jay Leno doet dit al jaren, maar steeds meer liefhebbers van 
klassieke auto’s beginnen deze aanpak te waarderen. 
Er zijn intussen aanbieders die data hebben voor Aston Martin, Triumph, 
Alpine, Austin, Daimler,Datsun,Maserati, Mercedes, Volkswagen, Volvo, 
Jaguar, Alfa, Honda, Bentley, Rolls Royce, Bmw, Borgward, Citroen, Fiat, 
Ferrari, Ford, Gilbern, Gordon, Heinkel, Renault, Jensen, Lancia, Lotus, MG, 
Saab,  Opel,Porsche, Sunbeam,    en De Tomaso. 
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DE GROTE WENS VAN ELKE MOTORRIJDER. 
 

 
 

De wens om eens in je leven de Route 66 te rijden geeft menig motorrijder de 
kriebels. Gelegenheid is er natuurlijk voldoende. Wat gaat het nu eigenlijk 
kosten en wat krijg je ervoor. 
Hieronder een aanbod om de trip te maken van mei tot oktober. De lengte van 
de hele route is ongeveer 4000 km. 
Onderweg zijn er verschillende mogelijkheden om even van de route af te 
gaan om b.v. het Yosemite park te bezoeken, dan niet te vergeten Las Vegas, 
langs de Valey of Fire naar Utah. De Grand Canyon niet te vergeten. Via 
Seligman over de Oatman Pass. Ook nog even Palm Springs aandoen om in La 
te eindigen. 
Waar ga je overnachten en het route schema. Let op om gebruik te maken 
hiervan moet je wel  abonnee zijn van de Telegraaf. 
 

We starten op schiphol met bij de reis inbegrepen de Vliegticket. 
* Helivlucht over de grand canyon   *Reserve motor 
* Nederlands sprekende reisleiding en Gids  *ZERO risk verzekering 
* Bagage vervoer     * Gekoeld water tijdens 
de dagen 
*Transfers      *vrije mijlen 
*Overnachten in midden klasse Hotels  * Huurmotor 
*Parkeergeld hotels 
Niet bij inbegrepen, Brandstof, Entree nationale parken, Visum, eigen 
uitgaven,. 
Wil men reserveren dan even bellen 033 2580791 of  
mail info@usamotorreizen.nl. 
Nu de ham vraag wat gaat dat nu eigenlijk wel kosten om 16 dagen over de 
route 66 te rijden. 
Even een keer slikken, de kosten zijn VANAF € 2720,00 per p.p. 

mailto:info@usamotorreizen.nl
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NIEUWS  
 

De Goedkoopste en duurste pompstations van Nederland. 
 

De berekening hiervan is dat er gerekend wordt vanuit de landelijke advies 
prijs. 
 

De goedkoopste van Nederland. 
Merk Straat Plaats Korting  

Euro 95 
Korting 
diesel 

Tango Ruurloseweg Borculo 21,3 cent 19,3 cent 
Tango Ruurloseweg  Groenlo 20,8 cent 19,3 cent 
Tango Braak Neede 20,5 cent 19,4 cent 
Total Kanters Barchemseweg Ruurlo 20,8 cent 19 cent 
Tango Papierbaan Winschoten 19,9 cent 19,4 cent 
 

De duurste van Nederland. 
Merk Straat Plaats Toeslag Toeslag 
Texaco Rijksweg A15 Hardinxveld- 

Giesendam 
8 cent 5 cent 

Texaco Rijksweg A29 Heinenoord 4,6 cent 6,3 cent 
Texaco Rijksweg A 50 Arnhem 4,4 cent 6,3 cent 
Gar. Van Wees Naarderstraat Laren (NH) 5,1 cent 5 cent 
Esso Laan 5 / 7 Den Haag 4,3 cent 5 cent. 
 

In de omgeving van Veenendaal  loont het ook de moeite om te kijken naar de 
prijzen van Brandstof. Ook gezien op basis van de advies prijs valt er wel wat 
te verdienen, als je er langs komt rijden. Omrijden naar een goedkope pomp 
kost alleen maar geld.  
Vooral bandenspanning  tot het start/stop systeem kan besparing opleveren. 
Kijk voor handige tips op www.het nieuwe rijden.nl 
 

WAAR OF NIET WAAR. 
Eerst de motor starten en dan ruiten schoonmaken want dan is de auto sneller 
warm.  
Veel  rijders maken gebruik van deze gedachten. Het is heel duidelijk niet 
waar, een motor en auto wordt het snelst warm als de motor inspanning moet 
doen. Dus eerst schoonmaken van de ruiten, dan starten en gelijk wegrijden, 
ook goed voor het milieu. 
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Rijbewijs voor zelfrijdende auto,s 
Als u denkt dat u straks zo met een zelfrijdende auto de weg op kan heeft u het 
waarschijnlijk mis. Vanuit Rijksdienst weg verkeer en het CBR is men druk 
doende om voor deze voertuigen  een onafhankelijk bewijs dat een voertuig 
op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. 
 

Bericht uit Den Haag: politiek en motorrijders in 2019 
 

 
 
KNMV - 16 januari, 2019  
De KNMV wil dat bij elke regel of wet die over motorrijders gaat, er ook écht 
over motorrijders wordt nagedacht. Met dit duidelijke voornemen gaat de 
KNMV vol enthousiasme het nieuwe jaar in. Het is dan ook goed om te zien dat 
de politieke agenda in Den Haag en Brussel volop kansen biedt om resultaten 
te boeken voor motorrijders. 

Den Haag: nu al een jaar vol relevante debatten! 
Verkeersveiligheid wordt één van de grote onderwerpen van 2019. Er komt 
een nieuw plan, waar de KNMV belangrijke input voor leverde. Wij houden de 
politieke behandeling van dit plan nauwlettend in de gaten, te beginnen met 
het verkeersveiligheidsdebat in de Tweede Kamer op 30 januari. 
Op dezelfde dag staat ook een debat op de agenda over geluid. Het debat in de 
Tweede Kamer schept hopelijk meer duidelijkheid over of deze nieuwe regels 
eindelijk het einde betekenen van die dijkverboden. Wil je hier meer over 
weten? Lees ons artikel over waarom de nieuwe geluidsregels nou juist zo 
belangrijk zijn voor motorrijders. 
Voorafgaand aan zo’n debat in de Tweede Kamer probeert de KNMV de politici 
persoonlijk of telefonisch te spreken. Ook zorgen we dat ze over alle relevante 
informatie beschikken als het gaat om motorrijders in het verkeer. Zodoende 
dringen wij aan op meer begrip voor de motorrijder. Dit jaar gaan we hier 
onvermoeibaar mee door. 
 

 

 

 

 

https://knmv.nl/2018/september/maatregelen-in-actieplan-voor-veiligheid-motorrijders/
https://knmv.nl/2018/december/bericht-uit-den-haag-nieuwe-geluidsregels/
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Europese verkiezingen: wie steunt ons? 
 

De EU staat dit jaar volledig in het teken van de Europese verkiezingen. 
Recent blikten we al vooruit op dit belangrijke jaar. De aankomende 
machtswisseling in de EU biedt grote kansen om verkeersveiligheid 
hoog op de agenda te krijgen. Momenteel draaien de kandidaten zich 
warm voor de campagne om een zetel te bemachtigen in het Europees 
Parlement. Hoe past de motorrijder in deze campagne? Welke 
kandidaten steunen onze boodschappen? Wij zorgen ervoor dat jouw 
belang wordt gehoord in Brussel. In de aanloop naar de verkiezingen 
lichten een aantal aansprekende kandidaten op onze website toe wat zij 
voor jou kunnen betekenen. 
 

Brussel nog niet klaar met het werk 
 

De kandidaten lopen zich dan wel warm, het werk gaat ondertussen 
gewoon door. Momenteel wordt onderhandeld over een aantal 
belangrijke dossiers om het aantal verkeersslachtoffers terug te 
dringen. Bijvoorbeeld over de vraag of verkeersveiligheidseisen alleen 
gelden voor het primaire Europese wegennetwerk, of ook moet worden 
uitgebreid naar landelijke wegen. Of welke aanvullende 
veiligheidsmaatregelen gaan gelden voor nieuwe voertuigen. 
Belangrijke vragen, die voor 23 mei moeten zijn beantwoord. 
Van de Europese Commissie wordt verwacht tegen april een 
gedetailleerd plan te publiceren (‘EU Road Safety Policy Framework 
2021-2030’) waarin concrete doelstellingen staan om het aantal 
verkeersslachtoffers in Europa drastisch te verminderen. Door dit 
langetermijnplan ontstaat een goed beeld van wat we de aankomende 
jaren op beleidsterrein kunnen verwachten.  Bijvoorbeeld wanneer het 
gaat over zelfrijdende auto’s, technische snufjes en kwetsbare 
weggebruikers. 
Kortom: een druk en belangrijk jaar waarin iedereen knokt voor een 
plekje aan tafel. Door gebruik te maken van onze expertise en ons 
netwerk zorgen wij ervoor dat de motorrijder niet wordt vergeten. Dat 
is ons voornemen voor 2019 en daar maken wij ons hard voor! 
 
 
 
 

https://knmv.nl/2018/december/bericht-uit-brussel-europese-verkiezingen-en-motorrijders/
https://knmv.nl/2018/november/bericht-uit-den-haag-technische-snufjes-op-de-weg/
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Nieuwe maatregelen voor verkeersveiligheid 
motorrijders: dit zijn ze: 

 

 
 

Bas Vis - 19 september, 2018  
De Nederlandse wegen moeten veiliger worden voor motorrijders. Dat staat in 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.  De SPV verschijnt pas eind dit jaar, maar nu al is 
het nieuwe actieplan voor motorrijders bekend. De KNMV was nauw bij de 
ontwikkeling betrokken. 
Dit zijn de belangrijkste punten: 

 Continue voorlichting veiligheid motorrijders 
 Betere detectie motorrijders door veiligheidssystemen auto’s 
 Onderzoek naar welke veiligheidssystemen ook werken op motoren 
 Onderzoek naar ongevalsfactoren bij motorrijders 
 Meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijles en stimuleren 

nascholing, zoals de training Risico Herkennen 
 Strengere helmnormen, bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum 
 Onderzoek naar zichtbaarheid motorrijders en kijkgedrag 

automobilisten 
 

De KNMV is onderdeel van het Motorplatform*, dat meewerkte aan het 
actieplan. Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen bij de KNMV is 
tevreden: “Het plan erkent de aparte plek die motorrijders innemen in het 
verkeer. Ook stimuleert het onderzoek naar de vergroting onze veiligheid in 
het verkeer.” 
 

Populariteit groeit, kwetsbaarheid blijft 
En dat onderzoek is nodig, want steeds meer mensen ontdekken het plezier 
van motorrijden. Reden er in 1990 nog 160.177 motoren op de wegen, in 2016 
waren het er 719.967. Ook de verkeersveiligheid neemt toe. Het aantal 
dodelijke motorslachtoffers halveerde van 102 doden in 2002 naar 51 in 
2017. Dat zijn positieve geluiden, maar motorrijders blijven kwetsbaar in het 
verkeer. 
In 2019 worden de eerste actiepunten ingevoerd. De rest moet in 2020 

volgen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2018/09/17/bijlage-2-actieplan-verbetering-verkeersveiligheid-motorrijders
https://knmv.nl/opleidingen/knmv-motortrainingen/knmv-risico-herkennen/
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ANWB vindt toename wegenbelasting onwenselijk 
 

10 januari 2019 Het CBS meldt dat Rijk en provincies dit jaar ruim 5,9 miljard 
euro aan wegenbelasting verwachten te innen, bijna 200 miljoen euro meer 
dan vorig jaar. Dit komt door meer autobezit en hogere tarieven bij het Rijk en 
enkele provincies.  

 
Het Rijk verhoogt de tarieven met het inflatiepercentage (1,2 procent). In acht 
van de twaalf provincies verandert het tarief niet; autobezitters in deze 
provincies betalen alleen meer wegenbelasting door een verhoging van het 
Rijkstarief. Het Rijk verhoogt het tarief, net zoals Flevoland, Groningen en 
Friesland. Zeeland verhoogt het tarief met 8,3 procent. Deze tariefsverhoging 
en meer auto’s op de weg zorgen voor ruim 4 miljoen euro hogere inkomsten 
voor de provincie in vergelijking met 2018. Zeeland gebruikt deze inkomsten 
om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen 
jaren. 

Stijging onwenselijk 
ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen noemt de stijging onwenselijk in een 
interview met BNR vandaag. “De autobelastingen bedragen nu al in totaal zo’n 
20 miljard euro. Steeds maar stijgingen klopt niet.” Als de begroting van 
Zeeland sluitend moet worden gemaakt, moet iedereen daar aan meebetalen, 
vindt hij. Als er meer inkomsten uit autobelastingen komen, dan moeten die 
volgens Van Bruggen aan mobiliteit worden besteed, bijvoorbeeld aan wegen, 
fietspaden of treinen.  

Bericht uit Den Haag: nieuwe geluidsregels 
 

 FOTO - Raymond de Haan 
 

KNMV - 10 december, 2018  
 

Zelfs in dit koude winterweer gaan motorrijders er nog graag op uit. Een ritje 
door het pittoreske Nederlandse landschap brengt hen al snel langs de 
mooiste weggetjes, zoals dijkwegen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit niet 
tot overlast leidt? 
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Het Motorplatform* – een overlegorgaan waaraan de KNMV ook deelneemt – 
stelde hiervoor al eens tips op. Veel van de tips zijn voor de meeste 
motorrijders vanzelfsprekend, zoals niet in te grote groepen rijden (maximaal 
vijf motoren), altijd met een rustige rijstijl rijden en (geluids)overlast voor 
omwonenden tot een minimum beperken. Desondanks kan het nooit kwaad 
om deze tips nog eens terug te lezen op de KNMV-website. 
Nieuwe regels 
Naast deze tips dient een motorrijder zich natuurlijk ook aan de wet te 
houden. In de Tweede Kamer is nu een voorstel ingediend voor een 
belangrijke nieuwe wet op dit gebied. In deze wet worden de regels over taken 
en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid 
herzien. Dit maakt het bijvoorbeeld minder eenvoudig om op korte afstand 
van de wegen woningen te bouwen, wat op termijn het treffen van geluid-
beperkende maatregelen kan belemmeren. Uitgaande van het wetsvoorstel 
van 4 december 2018 betekent dit vanaf 1 januari 2021 het volgende voor de 
geluidsproductie: 

Geluidsbron 
Voorkeurswaarde 
(in dB) 

Maximale 
waarde 
(in dB) bij 
nieuwe 
geluidgevoelige 
objecten 

Maximale waarde 
(in dB) bij 
aanleg/aanpassing 
geluidsbron 

Rijkswegen en 
provinciale wegen 

50 60 65 

Waterschaps- en 
gemeentelijke 
wegen 

53 70 70 

Industrieterreinen 
(overdag) 

50 55 60 

Industrieterreinen 
(avond) 

40 45 50 

Rechtszaak 
De hoop is dat deze nieuwe regels en de handige tips een einde maken aan 
onnodige dijkverboden voor motorrijders. Door KNMV en MAG is in maart 
2018 al eens een dergelijke maatregel tegen motorrijders met succes 
aangevochten. Op 3 december diende KNMV en MAG eenzelfde zaak aan tegen 
de gemeente Lopik. De uitspraak hiervan volgt uiterlijk op 14 januari 2019. 
 

https://knmv.nl/2014/september/tips-voor-het-rijden-op-dijkwegen/
https://www.promotor.nl/motornieuws/dijkverbod-motoren-aangevochten/
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*: Het Motorplatform bestaat uit: ANWB, BOVAG, CBR, FEHAC, FEMA, 
Landelijke Eenheid Politie, KNMV, LOOT, MAG, MON, Politieacademie, RAI 
Vereniging, RDW, ROF, SWOV en VVN. 
 

 

 

 
KNMV-training  
Risico Herkennen 

 KNMV Technische Cursus 

Als motorrijder ben je nu eenmaal 
een kwetsbare verkeersdeelnemer. 
De KNMV-training Risico 
Herkennen is een theoretische en 
praktische training die ingaat op de 
knelpunten die vaak de oorzaak van 
een motorongeval zijn. 
 

Zie www.opleidigen@knmv.nl 
 

 Sleutelen aan je eigen motorfiets is 
erg leuk en hoort bij het 
motorgevoel. In deze cursus van zes 
avonden leer je de basis voor het zelf 
onderhouden van je motor: het 
vervangen van remblokken, spannen 
van de ketting en verrichten van 
kleine reparaties. 
 

Zie www.opleidngen@knmv.nl  

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=945c0af76b&e=3527b2f762
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=cef64adce6&e=3527b2f762
http://www.opleidigen@knmv.nl/
http://www.opleidngen@knmv.nl/
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Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert van 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. Van Gent 

Ede, Copenicuslaan 7-9, 0318-697855 
Veenendaal, Galileistraat 2, 0318-526767 

  EDE     Tel.: 06-12273698 
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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     Picknicktoer                                               (Motortoertocht) 
 

Juli 
Za.    6     Avondrit                                                       (Motortoertocht)    
 

September 
Za.     7     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 
Voor kaartleesritten zie:  www.baronierijders.nl  

 

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  
 

                       AUTOBEKLEDING 

    FIRMA J.H. van HARDEVELD en Zn. 
 
 
 

Bekleden, repareren, opvullen van autostoelen van personen-bestel-vrachtauto’s. 
Tevens vinyldaken en hemelbekleding. Ook bekleden wij antieke wagens en rijtuigen. 

 

Voor info: Valleistraat 89a - 3902 ZB Veenendaal - tel.: 0318-540802 
E-mail: info@autobeklederijhardeveld.nl    Website: www.autobeklederijhardeveld.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/
mailto:info@autobeklederijhardeveld.nl
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F1 Kalender 2019  

 

 GP Australië 17 maart 2019 Melbourne 

 GP Bahrein 31 maart 2019 Manama 

 GP China 14 april 2019 Shanghai 
 

Endurokalender 2019 

 
 

 
Zaterdag 09 maart  Holten  met BK 
 

Offroadkalender  2019 

 
 
 

Zaterdag 09 Maart Holten  solo’s  na enduro 
Zaterdag 10 Maart Ruinen  solo’s  en sportquads 
Zondag  24 Maart Noordwolde solo’s 

 

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

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

15/16-03-2019 
Sijperda Zuiderzeerally 

Emmeloord (NL)  

12/13-04-2019 
Visual Art Rally 

Hardenberg (NL)  

24/25-05-2019 
ELE Rally 

Veldhoven (NL)  

15-06-2019 
Prima/Acon Vechtdalrally 

Hardenberg (NL)  

12/13-07-2019 
GTC rally 

Breda Int. Airport (NL)  

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

19/20-10-2019 
Conrad Twenterally 

Hengelo (NL)  
 

NRK Kampioen 2018: Lambert Parren – John Coumans 
 

https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-australie
https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-bahrein
https://racingnews365.nl/formule-1-circuits/gp-china


27 

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

15/16-03-2019 
Sijperda Zuiderzeerally 

Emmeloord (NL)  

24/25-05-2019 
ELE Rally 

Veldhoven (NL)  

12/13-07-2019 
GTC rally 

Breda Int. Airport (NL)  

09/10-08-2019 
32e ADAC Rally 

Sullingen (D)  

06/07-09-2019 
Rally Omloop Van Vlaanderen 

Roeselare (B)  

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  

23-02-2019 
Brandbox Circuit Short 

Zandvoort (NL)  

15/16-03-2019 
Sijperda Zuiderzeerally 

Emmeloord (NL)  

12/13-04-2019 
Visual Art Rally 

Hardenberg (NL)  

24/25-05-2019 
ELE Rally 

Veldhoven (NL)  

15-06-2019 
Prima/Acon Vechtdalrally 

Hardenberg (NL)  

12/13-07-2019 
JUMBO short rally 

Breda Int. Airport (NL)  

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

19/20-10-2019 
Conrad Twenterally 

Hengelo (NL)  
 

NSRK Kampioen 2018: Rick Lubberding – Mark Kuipers 
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NEDERLANDS HISTORIC RALLY KAMPIOENSCHAP 
FIA klasse Volgens Historic Sporting Regulations 
NL klasse Volgens Nationaal Historic Reglement 

15/16-03-2019 
Sijperda Zuiderzeerally 

Emmeloord (NL)  

12/13-04-2019 
Visual Art Rally 

Hardenberg (NL)  

24/25-05-2019 
ELE Rally 

Veldhoven (NL)  

15-06-2019 
Prima/Acon Vechtdalrally 

Hardenberg (NL)  

12/13-07-2019 
NED Historic rally 

Breda Int. Airport (NL)  

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

19/20-10-2019 
Conrad Twenterally 

Hengelo (NL)  
 

NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever 
 

 
Puzzelval 
Vergeet u niet om uw oplossing van de puzzelval uit clubblad 1 voor  
1 maart a.s. op te sturen!!! 
Heeft u vragen over deze puzzelval dan kunt ten alle tijden terecht bij  
Hans Keuning rittensporthk@gmail.com  

mailto:rittensporthk@gmail.com

