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Luntersekade 35 
6744 PG Ederveen 
Tel.: 0318-572 803 
Fax: 0318 573 382 
Internet: www.v.holland.nl 
E-mail: info@v.holland.nl 
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Clubblad 42e jaargang nummer 5.  
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Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het 5e clubblad van 2019. 
 

We zitten bijna in de vakantietijd. Heeft u al vakantie gehad dan was 
dit hopelijk een geslaagde vakantie, moet u nog op vakantie dan 
wordt u een hele fijne vakantie gewenst. Maar ook in de vakantietijd 
hebben we nog een paar evenementen voor u, zie de uitnodigingen 
op de pagina’s 10 t/m 16 van dit blad. 
Onze voorzitter blikt in zijn voorwoord even mooi terug op de 
gehouden evenementen, zie pagina 6 en 7 van dit blad. 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 4/5: Bestuur / Commissies 
Pag. 8:  Verslag Fietspuzzelrit 
Pag. 9:  Foto impressie Oldtimer Bromfietstocht 
Pag. 17 : Puzzelval 
Pag. 19:  LOOT nieuws 
Pag. 20/23: MOTOR nieuws 
Pag. 24/26: ANWB nieuws 
Pag. 26/27: KNMV nieuws 
Pag. 29/31: Evenementenkalenders 

Red. Hans Keuning

      
 

 
 
 
 
 
 

CLUBGEBOUW 

 
 

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

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

Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad! 
Stuur het gerust op naar: 

redactie@mac-veenendaal.nl, 
of 

Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam. 
De redactie is u dankbaar. 

Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor  
31-06-2019 
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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 
 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 - 15 07 79 09  
E-mail:  redactie@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 

BESTUUR 
 
VOORZITTER 

 
M. v.d. Beek 
Tel.: 06- 53 79 85 15 
Mail: beekmvd2111@gmail.com 

 
 
 
 
 
VICEVOORZITTER 

 
G.H. v. Hasselaar 
Tel: 06 - 38 18 18 66 
Mail: janklaas36@hotmail.com 
 
BESTUURSLID 

 
H. Tiemens 
Tel: 0317 - 31 75 10 
Mail: h.j.tiemens@wxs.nl 

 
SECRETARIS 

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

Jaargang 42, nr. 5       juni 2019 
 

DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE 

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

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

 
RALLYSPRINTCOMMISSIE  

H. Tiemens (vz.) 
M. Böhmer 

0317 - 31 75 10 
0317 - 35 67 50 

H. v.d. Vlierd 030 – 286 45 21 

 
TOERCOMMISSIE 

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

06 - 53 79 85 15 
0318 - 51 65 49 

W. v. Veldhuizen 06 -25 21 64 96 

 
MOTORSPORTCOMMISSIE 

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

06 - 25 21 64 96 
0318 - 51 85 25 

K. Jansen 
Th. Veer 

0318 - 64 28 98 
0317 - 74 10 34 

 
MOTORBEGELEIDINGSTEAM 

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

 

 
VEENENDAAL CLASSIC COMMISSIE 

H. Houtman 
hhoutman55@kpnmail.nl  

G. v. Dijk 
Peter Paul Raaijen 

 
OLDTIMER BROMFIETSCOMMISSIE 

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

 

 
PRIJZEN-/FEESTCOMMISSIE 

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

 
06 - 12 93 16 34 

Feestcom.: 
C. v.d. Bovenkamp 

 

 
 

 



6 

  Van de voorzitter 
 
Wij hebben vernomen dat er 2 mensen in het ziekenhuis hebben gelegen . 
Nico van Wakeren en Rein Leijenhorst. 
Wij wensen hen veel sterkte toe in de komende tijd.  
In de afgelopen maand hebben we weer verschillende evenementen gehad. 
Op 11 mei is de Jaarlijks terugkerende Veentocht verreden. 
Helaas kwamen er maar 18 deelnemers aan de start. 
Er waren 2 routes uitgezet van 140 km en van 270 km. 
De uitzetters waren Willem van Veldhuisen, Rein van Hasselaar en Marius van 
de Beek. 
Op 18 mei hebben we de fietspuzzeltocht met aansluitend de BBQ gehad. 
De deelnemers kregen een mooie fietstocht aangeleverd uitgezet door Wim 
Zeestraten. 
Na het fietsen konden de mensen weer gebruik maken van een uitgebreide 
BBQ. 
Tijdens de oldtimer bromfietsdag hebben we 39 deelnemers mogen 
verwelkomen. 
Tijdens een prachtige route die via Wijk bij Duurstede liep werd eerst in 
Amerongen het tabaksteelt museum bezocht. In wijk bij Duurstede was een 
rust waar een goed gevulde lunch klaar stond verzorgt door de MAC. De rit 
was uitgezet door Diederik en Hank Hasselaar en vanaf de lunch ging de rit 
verder door de Betuwe weer terug naar het clubgebouw. 
De rondleiding in het museum werd gegeven door AB van Merkestijn. 
Voor de maand  Juni staat er 1 evenement op de agenda en dat is de 
Picknicktoer.  
Meer gegevens verder in het clubblad. 
Ook komen de vakanties er al weer aan.  
Degene die daar van gaan genieten wens ik veel  plezier en gezondheid toe. 
We hebben een uitnodiging van de gemeente gehad om een  
energiescan van het clubgebouw te maken . 
Hiervoor is er contact geweest met een medewerker van de  
gemeente en wij krijgen daar de komende week de uitslag van. 
Hiermee kunnen we kijken of we energiezuiniger om kunnen gaan met het 
clubhuis  doormiddel van klein investeringen. 
Verder heb ik nog een vraag aan de mensen die oud papier bij ons in de 
container brengen. 
Het levert niet veel op maar alle kleine beetjes helpen. 
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De laatste tijd word er papier gebracht dat zo in de container gegooid wordt. 

NIET ZO  MAAR ZO  
Probeer het een beetje netjes op te stapelen zodat er in de containers  geen 
holle ruimtes ontstaan. 
Hiervoor onze dank. 
 

Wens ik jullie veel gezondheid en sportieve groeten vanuit mijn nieuwe 
woonadres in Veenendaal toe. 

         
 Marius van de Beek 

 
Bedankt 

 
Hartelijk bedankt voor de prachtige fruitdoos die Nic mocht ontvangen van de 
MAC. Ziet er geweldig uit!! Was helemaal niet nodig geweest, maar wel erg 
lekker. 
 
Namens  
Nic  
 
 

 
 
 
   Nieuwe leden 
 

Hierbij heten we Jan Vlastuin, Gert van de Braak en Andries Havenhorst hartelijk 
welkom bij de club. 
We hopen jullie menig maal bij de club te mogen ontmoeten en dat jullie veel 
plezier aan de club mogen beleven. 
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Verslag van Ab Merkestijn 

De weergoden zaten ons op 18 mei mee, want het was op deze 
zaterdagavond schitterend weer en voor de deelnemers aan de 
fietspuzzel  kwam dat natuurlijk goed uit. Er was een mooie route 
uitgezet en 9 leden namen de fiets i.p.v. de auto of motor om de 
puzzelrit te rijden. De route was uitgezet in de omgeving van 
Veenendaal en duurde ongeveer 1½ uur. Rond  18.00 uur vertrokken 
de deelnemers en kwamen goed 20.00 uur weer binnen. Voldaan en 
natuurlijk trek in een hapje stond de BBQ ook warm en kon aangevallen 
worden. Door het mooie weer konden wij ook de hele avond buiten 
zitten Een groot aantal deelnemers van andere jaren hadden jammer 
genoeg andere bezigheden, maar er waren 23 deelnemers aan de BBQ. 
Het vlees en de salades waren uitstekend en daar werd ook van 
genoten. Later op de avond werd het wat frisser en vertrok men naar 
binnen.  Met de nodige drankjes erbij was het een gezellige en geslaagde 
avond. Voor leden die nog geen BBQ meegemaakt hebben kan ik 
zeggen; dit moet je ook meemaken, want voor de prijs van € 12,00 kan 
het geen probleem zijn.       
Voor die prijs heb je, een mooie kogel biefstuk. gemarineerde 
karbonade, 2 stokjes saté met saus, hamburger, gemarineerde speklap, 
2 soorten salades, brood en kruidenboter. Heb je er ook zin in om het 
mee te maken, de volgende BBQ, zonder fietsen is op 21 september. 
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Oldtimer Bromfietstocht 
 

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter hebt kunnen lezen was het weer 
een geslaagde Oldtimer Bromfietsdag. Hierbij enkele foto’s van het 
evenement. 
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PICKNICKTOER OP 23 JUNI 2019 

 
 

De toercommissie i.s.m. met Bikers Best nodigt jullie uit voor een mooie 
motorroute met onderweg een uitgebreide picknick. 
 

De start is bij Bikers’ Best in Renswoude aan de Hooge Hoek 22 
De route zal ongeveer 90 km bedragen. 
De start is tussen 10:00 uur en 10:30 uur. 
Voorinschrijven en betalen is verplicht i.v.m. inkopen picknick. 
Kosten zijn € 12,50 p/p 
De route wordt u gratis ter beschikking gesteld. 
Opgeven kan via Bikers’ Best. 
Of bij Marius van de Beek. 
Beekmvd2111@gmail.com  
Geef ook je bankrekening door zodat wij bij bijvoorbeeld slecht weer de rit 
annuleren wij het geld terug kunnen storten. 
Uiterste inschrijf datum is 20 juni. 
 

Namens de toercommissie van de MAC Veenendaal 
Marius van de Beek 
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AVONDRIT MAC VEENENDAAL OP 6 JULI 2019 

 
 

De toercommissie wil op zaterdag 6 juli weer de Avondrit gaan verrijden. 
Een mooie rit door de omgeving van +/- 120 km. 
 

De start is bij Bikers’ Best in Renswoude aan de Hooge Hoek 22 
Inschrijven kan van 18:00 uur tot 19:30 uur. 
Inschrijfgeld is € 3,-- 
Route alleen op Garmin en Tom Tom. 
Koffie bij aankomst gratis. 
Info: beekmvd2111@gmail.com  
Het eindpunt is in het clubhuis van de MAC Veenendaal waar de welbekende 
ballen gehakt weer klaar staan uiteraard tegen betaling. 
Het clubhuis sluit om 23:00 uur  
 

Namens de toercommissie van de MAC Veenendaal 
Marius van de Beek 
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MAC Veenendaal organiseert: 
Zondag 18 augustus 2019 

“Willem Olie Memoriam”-rit 
 

Hierbij nodigt het bestuur van MAC Veenendaal u uit tot deelname aan de 
“Willem Olie Memoriam”-rit (auto-/motor-/bromfietsrit). Waarbij de 
opbrengst geheel ten goede komt van de stichting Barcode For Life.  
De stichting Barcode For Life heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen 
voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en 
zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op  DNA-
analyse. 
Ter nagedachtenis aan Willem Olie is besloten om zijn laatste rit (lengte rit ca. 
45 km. Ideale rijtijd 120 min.)  die hij had klaar liggen te laten verrijden. 
 

Er kan worden deelgenomen in: 
- Puzzelklasse 
- Toerklasse 
- Bromfietsklasse 

De Puzzelklasse dient verreden te worden aan de hand van het 
Puzzelreglement Midden-Nederland + bijzonder reglement. 
De Toerklasse en Bromfietsklasse (ideale rijroute met vragen en foto’s 
herkennen) dienen verreden te worden aan de hand van de spelregels 
“WOM”-rit Toerklasse. 
Voor reglementen zie www.mac-veenendaal.nl  
 

Inschrijving: 
Dringend verzoek om gebruik te maken van de voorinschrijving, welke op 5 
augustus 2019 sluit! 
Ook is het mogelijk om op 18 augustus in te schrijven vanaf 13:15 tot 14:00 u. 
in de startlocatie:  Clubgebouw van MAC Veenendaal,  
                                Groeneveldselaan 7 te Veenendaal. 
 

Inschrijfgeld:  
- Bij voorinschrijving tot 5 augustus € 12,50 (leden MAC Veenendaal € 10,00) 
- Bij daginschrijving € 17,50 (leden MAC Veenendaal € 15,00) 
U mag ook meer betalen omdat het om een goed doel gaat. 
 

Start: vanaf 13:30 uur 
 

Na afloop van de rit: Loterij met mooie prijzen. 
 

Info: redactie@mac-veenendaal.nl 
Telefoon: 06 - 15 07 79 09 
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Inschrijfformulier 
“Willem Olie Memoriam”-rit 

 

Onderstaand equipe wenst zich in te schrijven voor de “Willem Olie 
Memoriam”-rit, welke verreden wordt op 18-08-2019. 
Het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de starttafel op 18-08-
2019 in het clubgebouw van MAC Veenendaal, Groeneveldselaan 7 te 
Veenendaal. 
 

Naam bestuurder: Mw./Dhr*.  
Woonplaats: 
Mailadres: 
Tel.nr.: 
 

Naam navigator: Mw./Dhr*. 
Woonplaats: 
Mailadres: 
Tel.nr.: 
 

Kenteken auto/motor/bromfiets*: 
 

Wenst deel te nemen in*: 
Puzzelklasse  Toerklasse  Bromfietsklasse 

 
Vrijwaring: 
De MAC Veenendaal en de voor haar optredende personen zijn nimmer 
aansprakelijk en nemen geen verantwoording voor welke schade dan 
ook voor, tijdens of na de rit ontstaan. 
Ondergetekenden verklaren zich hiermede akkoord. 
 

Handtekening bestuurder:  Handtekening navigator: 
 
 
 
 
* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 
 
Dit formulier kan gestuurd worden naar: redactie@mac-veenendaal.nl 
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Wetenswaardigheden “Willem Olie Memoriam”-rit 
 
Toerroute: 

- De Toerroute is voor de auto’s en motoren ca. 45 km. lang, voor de 
brommers ca. 30 km. lang. 

- Om de brommers en de motoren niet te veel te laten stoppen zitten er 
slechts 9 foto’s en 6 vragen in de route. 

- Bij de opdrachten is aangegeven wanneer er naar een foto gezocht moet 
worden, bijvoorbeeld: 2. na witte fiets links (Groeneveldselaan) .  

       U dient dan op de aangegeven weg slechts uit 3 foto’s te kiezen. 
 Puzzelklasse: 

- De Puzzelroute heeft een lengte van ca. 45 km. ideale rijtijd 120 min. 
- De vallen zijn meest reglementaire vallen. 
- Er zitten ca. 25 vallen in de rit. 
- Er zit genoeg ruimte tussen de vallen, waardoor de rit vlot te rijden is. 
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Puzzelval 2019-3 
Voor deze val gelden de volgende bepalingen: 
- de val is uitgezet aan de hand van het Puzzelreglement Midden-Nederland; 
- tekening is geheel overzichtelijk; 
- er zijn geen zichtbaar doodlopende wegen in de tekening geplaatst; 
- borden welke voorzien zijn van een steunbalk, zijn alleen zichtbaar/leesbaar 
  vanaf de steunbalkzijde.             

 

= blauwe vlag       = gele vlag           = routecontrole 

     (start)       (finish)   
 
 

- Oplossing inzenden voor  31-06-2019 naar:   
   redactie@mac-veenendaal.nl 
Voor eventuele wijzigingen/aanvullingen zie: www.mac-veenendaal.nl   

 

A. start bij blauwe vlag 
1. na weg aanhoudend weg R 
2. na “M’, ‘O” en “W” R 
3. einde weg L 
B. finish bij gele vlag 
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    NIEUWS 
 

Verkeerslicht op rood bij hardrijders 
In België geloven ze in pacifistische maatregelen tegen hardrijders. Niet direct 
boetes of andere vergaande sancties: gewoon letterlijk laten afremmen. De 
grensgemeente Bree experimenteert met verkeerslichten die op rood 
springen voor hardrijders. Eventuele tijdwinst door de snelheidsovertreding 
verdwijnt. 
 

Achter het verkeerslicht staat een flitspaal die alleen een bekeuring uitschrijft 
wanneer de bestuurder niet stopt. De hardleerse hardrijders krijgen zowel 
een boete thuis voor snelheid als een boete voor het rode licht. Een 
gewaarschuwd persoon telt immers voor twee.  
 

Het mes snijdt volgens experts aan twee kanten. Het rode licht attendeert de 
hardrijder direct op zijn gedrag én hij ervaart sociale druk: de persoon achter 
hem moet door zijn toedoen ook stoppen. Die zullen bijvoorbeeld boos 
toeteren. En dat is geen blije toeter. Het verkeerslicht is mobiel en kan 
desgewenst verplaatst worden naar een andere locatie. 
 

Handelsoorlog EU-USA: motoronderdelen mogelijk veel duurder. 
In de nieuwste handelsoorlog tussen de EU en de VS staan motoronderdelen 
op de lijst van producten die extra douanerechten tot 100% zullen krijgen als 
Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström haar zin krijgt. 
Onderdelen voor motorfietsen van Amerikaanse merken kunnen veel duurder 
worden. Eind maart 2019 oordeelde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat 
de VS voordelen had toegekend aan hun vliegtuigindustrie (Boeing), met een 
geschatte schade aan de EU-vliegtuigindustrie (Airbus) van $ 12 miljard. De 
EU overweegt nu tegenmaatregelen voor dezelfde som tegen de VS en heeft 
een lijst gepubliceerd met producten die tot 100% extra douanerechten zullen 
betalen 
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Europees label rijvaardigheidstraining gesteund 
door Europese Commissie 

 
Op 4 april 2019 heeft de Europese Commissie voor Transport via Violeta Bulc 
hun goedkeuring uitgesproken voor het 'European Motorcycle Training 
Quality Label' (EQLMS). Dit label is een certificering voor verschillende 
organisaties binnen Europa, die een extra rijtraining voor motorrijders 
aanbieden na het behalen van het rijbewijs. In 2015 is dit certificaat opgericht 
door de Europese associatie van motorfiets fabrikanten (ACEM) en de Duitse 
variant van Veilig Verkeer Nederland. Doel van de oprichting is het helpen van 
de motorrijder bij het vinden van een kwalitatief goede rijvaardigheid 
training. Later sloot de Internationale Federatie van Motorrijders zich ook bij 
dit initiatief aan. Totaal zijn er 28 instanties in Europa die een training 
aanbieden die voorzien is van het EQLMS-kwaliteitslabel. Stefan Pierer, die 
naast CEO van KTM ook voorzitter is van de ACEM, vertelde er het volgende 
over: "We zijn blij dat het label gesteund wordt door de Europese Commissie 
voor Transport. Kwaliteit van een rijtraining na het examen helpt motorrijders 
met het verbeteren van de beheersing van het de motor. Hierdoor maakt het 
de ervaring niet alleen leuker, maar ook veiliger". Hij gelooft er daarnaast in 
dat het label een positief effect zal hebben op de veiligheid van de motorrijder 
door heel Europa. 
 

Nieuw: OnRoute Motorkaart Versie 5  
De in 2010 geïntroduceerde en zeer succesvolle OnRoute motorkaart is 
in de 5e versie nu opnieuw verbeterd. 
Sinds 2010 is de OnRoute motorkaart voor al meer dan 30.000 motorrijders 
onmisbaar geworden voor het vinden van de mooie motorweggetjes en het 
plannen van vakantietripjes. De OnRoute motorkaart wordt door WayPoint in 
samenwerking met RouteYou ontwikkeld. Het product van deze succesvolle 
samenwerking is inmiddels toe aan zijn 5e versie! Nog uitgebreider en weer 
duizenden nieuwe en populaire motorroutes verwerkt. Door een nieuw 
licentie-model is de prijs ook nog eens gunstiger geworden. Met de OnRoute 
motorkaart geactiveerd wordt de route naar elke bestemming een feest! 
Het succes van de OnRoute motorkaart is ook bij de navigatieproducenten 
Garmin en TomTom niet onopgemerkt gebleven en zij proberen in hun 
motortoestellen met softwarematige opties als kronkel- en bochtige wegen de 
gebruikers ook leuke routes voor te schotelen. Maar het wegennetwerk in 
Europa is grillig en lokaal heel verschillend. Softwarematig is het daarom heel 
moeilijk om echt mooie motorroutes te maken. 
Dat kan alleen echt goed via lokale bekendheid en juist daarom maakt de 
OnRoute motorkaart zoveel gebruik van motorroutes die door toertocht 
experts zijn gemaakt.  
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Alleen met de OnRoute motorkaart lukt het om stedelijke gebieden 
automatisch te vermijden! De OnRoute motorkaart bevat de kaart van 24 
landen in West Europa. 
De Motorkaart V5 is geschikt voor alle Garmin GPS toestellen en de BMW 
navigator, hij wordt aangeboden op (micro)SD. De motorkaart is echt plug en 
play. Je stopt de geheugenkaart in je navigatiesysteem, je schakelt de normale 
wegenkaart uit, de motorkaart in en je kunt op weg. Het is dus niet nodig om 
eerst de kaart te installeren op de computer en over te laden naar je toestel. 
De motorrijders die toch eerst op de computer de routes willen voorbereiden, 
kunnen de kaart uitlezen in BaseCamp zodat hier de routes in gemaakt 
kunnen worden.  
De OnRoute Motorkaart V5 kost € 99,- voor West Europa. 
Voor de bestaande gebruikers is er uiteraard de mogelijkheid om een update 
aan te schaffen. Heb je de OnRoute Motorkaart na 1 januari 2019 aangeschaft 
dan is de update zelfs gratis. Heb je de Motorkaart voor deze datum 
aangeschaft dan betaal je € 29,- voor de update. Ook wanneer je alleen de 
BeNeLux of een andere regio van Europa had dan krijg je bij de update de 
complete OnRoute motorkaart van West Europa. De bestaande gebruikers 
kunnen updaten via de website onroute.nl of de update aanschaffen bij de 
winkels van WayPoint. 
Samenvatting van de unieke features van de OnRoute Motorkaart V5 
De kaart is gebaseerd op de meest recente gegevens/verkeerssituaties (input 
TomTom). M.a.w. rijrichtingen, straatnamen, nieuwe wegen en connecties zijn 
geupdate.  
Het product bevat de landen: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Nederland, N-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, 
Schotland, Spanje, Vaticaanstad, Wales, Zwitserland, Zweden.  
De On Route Motorkaart V5 West-Europa bevat bijna 38.000 kilometer nieuw 
motornetwerk ten opzicht van de vorige versie. Het totaal aan uniek netwerk 
dat uitmuntend geschikt is voor de motorrijder en veelvuldig wordt gebruikt 
in toertochten komt daarmee op 1.767.127 kilometer! 
Dat is een equivalent aan prachtige motorwegen van 5 keer naar de maan of 
meer dan 44 keer rond de aarde.  
Naast het nieuw toegevoegd netwerk is er ook bijna 200.000 kilometer aan 
netwerk vernieuwd. 
Dit unieke netwerk is nog beter dan het vorige:  
- We zorgen ervoor dat je nog mooiere trajecten voorgeschoteld krijgt  
- We zorgen ervoor dat vooral rustige & smalle wegen door mooie 
   landschappen de voorkeur krijgen.  
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- We zorgen ervoor dat die wegen comfortabel te berijden zijn met een  
   toermotor (zijnde verhard en in goede conditie)  
- We zorgen ervoor dat je niet te veel links-/rechts-afslagen of verkeerslichten  
   krijgt met ons vernieuwd continuïteits-algoritme.  
- We zorgen ervoor dat je in stedelijke gebieden vlot via grotere wegen de  
   meer aangename toermotornetwerken kan bereiken buiten de stad.  
- We zorgen ervoor dat je steden en/of verstedelijkte gebieden over langere  
   afstand meestal vermijdt (waar mogelijk).  
- We zorgen ervoor dat je in eigen streek nog stukjes weg zal ontdekken met  
   jouw toermotor die je zelf nog niet kende (aldus onze testers).  
- Het product bevat ook tal van bezienswaardigheden en nuttige plaatsen die  
   interessant zijn voor de motorrijder. 
Voor meer informatie of aanschaf: 
www.onroute.nl of stuur een mailtje naar info@onroute.nl  
 
ACCU’s 
Op dit moment bieden accu's niet de capaciteit om tot een groot bereik te 
komen met motorfietsen, daar de ruimte voor plaatsing gering is. Door het 
snel kunnen wisselen van de accu voorkom je lange oplaadtijden en kun je dus 
toch relatief snel grotere afstanden overbruggen. 
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Afgelopen week kwamen er verschillende tekeningen van Kawasaki naar 
buiten waarin patent wordt aangevraagd voor een elektrische aandrijflijn. Op 
de tekeningen is te zien dat accu's geplaatst zijn achter een buizenframe op de 
plaats waar een conventionele motorfiets de verbrandingmotor heeft. De 
elektrische motor zelf zit op de positie waar normaal de versnellingsbak zou 
zitten. Verdere details zijn nog onbekend. Opvallend is echter wel dat de 
accu's uitneembaar zijn, zoals ook blijkt uit de tekeningen. Hoe dit proces 
precies werkt en of dit eenvoudig te doen is, is nog onbekend. 
Naast Kawasaki heeft ook Honda een prototype van elektrische motor laten 
zien. Het model komt overeen met CRF-450 crossmotor, maar dan met 
elektrische aandrijving. Verder specificaties over vermogen en 'range' zijn nog 
onbekend. Wel is het prototype ook voorzien van Showa schokdempers, ook 
het frame is hierbij gelijk gebleven aan de regulier CRF-450. Daarnaast heeft 
Honda tijdens diezelfde presentatie ook een scooter onthuld die voorzien is 
van uitwisselbare accu. Ook voor de scooter geldt dat verdere specificaties nog 
onbekend zijn. 
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Nieuws 
 

 Achtergrond 
Bepakt en bezakt: Alle inpaktips voor de terugreis 
 
Veel Nederlanders keren binnenkort terug van vakantie. Dat betekent 
opnieuw de auto inpakken, vaak tot aan het dak. Hoe pak je het 
inpakken het slimst aan? We hebben de beste tips voor een veilige 
terugreis nog eens op een rijtje gezet. 
Het is geen onbekend gezicht onderweg; van achteren doorgezakte 
stationwagens met kussens, plastic tassen en wat al niet meer tegen de 
achteruit gedrukt. Dat geeft te denken, want de auto kan niet alleen 
overbeladen zijn, het zicht naar achteren is eveneens verdwenen. 
Kijk daarom voor vertrek altijd nog even op je kentekenbewijs voor de 
maximaal toegestane massa van het voertuig. Dat is het gewicht van de auto 
plus het maximaal laadvermogen. 
Bij een gangbare uitvoering van de Volkswagen Golf is dat bijvoorbeeld 1.770 
kilo, waarvan 613 kilo aan laadvermogen. Dat is een fors getal, maar met vier 
stevige Hollandse volwassenen en een volle brandstoftank zit je al snel aan de 
helft daarvan. 
Uit een test het Duitse ADAC met een overbeladen gezinsauto bleek enige 
jaren geleden al dat het weggedrag daardoor zeer onvoorspelbaar wordt, met 
name bij het remmen en in bochten. Volgens de Duitse evenknie van de ANWB 
ontstaan er al snel "kritieke situaties" bij een te groot gewicht. 
Zware spullen goed verdelen 
Maar ook als je met z'n tweeën op stap gaat, is het van belang vooral de zware 
spullen goed over de bagageruimte van de auto te verdelen. Plaats zware 
koffers daarom zoveel mogelijk onderop en tegen de rugleuning aan. 
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Hierdoor blijft het zwaartepunt van de auto laag, wat het weggedrag ten goede 
komt, en loop je niet het risico dat de zwaardere stukken in het geval van een 
aanrijding door het interieur vliegen. 
Dat de bagage boven de rugleuning uitkomt, is tijdens de vakantie welhaast 
onvermijdelijk. Stop bij het ontbreken van een traliewerk of bagagenet 
daarom de lichte items zoveel mogelijk achter de hoofdsteunen weg. 
Dat geldt in een sedan ook voor de hoedenplank; hier liever geen jeu-de-
boulesset. Je doet er sowieso verstandig aan het aantal losse dingen in het 
interieur tot een minimum te beperken. 

 

Steeds meer dakkoffers in de zomer 
Het zal de vakantievierders op de heenweg niet ontgaan zijn dat de dakkoffer 
al lang niet meer alleen tijdens de wintersport op de auto gaat. Ook tijdens de 
zomer lijken meer en meer automobilisten met de koffer op pad te zijn. 
Kijk voor montage eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is, dit staat 
namelijk niet op het kentekenbewijs. Voor de voorbeeld-Golf is dat 75 kilo. Bij 
een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo blijft een 
laadvermogen 50 kilo over. 
Het belangrijkste advies is om alleen lichte bagagestukken in de koffer te doen. 
Dit om het gewicht op deze hoge plek zo laag mogelijk te houden. Bovendien 
doe je jezelf een plezier bij het beladen ervan. Als er al iets van gewicht de 
koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden. Houd er verder rekening mee 
dat deze dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn. 
Met de koffer op het dak wordt zowel het weggedrag als het 
brandstofverbruik negatief beïnvloed. Volgens ADAC verbruikt een auto met 
koffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur tot wel 2 liter per 100 
kilometer extra. Er geldt geen maximumsnelheid, maar iedereen die weleens 
180 kilometer per uur met een dakkoffer heeft gereden, weet dat het geen 
pretje is. 
Eenmaal beladen, met of zonder koffer, dien je opnieuw de bandenspanning te 
controleren. Bij belading moet de bandenspanning immers hoger zijn dan 
tijdens de eenzame forensenkilometers in Nederland. 
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Opgeruimd staat netjes 
De Britse tak van het merk Seat liet als onderdeel van een reclamecampagne rondom 
de zomervakantie onlangs een auto inpakken volgens de KonMari-methode van de 
Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. 
In een notendop komt het erop neer dat opgeruimd letterlijk netjes staat en daardoor 
voor geluk zorgt. Volgens Maaike Fris, een gecertificeerde KonMari-consultant, is de 
methode inderdaad goed toepasbaar op de bagageruimte van de auto, mits je net als 
thuis stapsgewijs en per categorie gaat inpakken. 
"Het is een levenswijze. Als je die thuis volgt, dan pas je het logischerwijs ook elders 
toe." 
Volgens Fris draait het daarbij vooral om keuzes maken. Moet die zak strandschelpen 
nou echt mee? Is het werkelijk noodzakelijk om nog ergens een fles olijfolie weg te 
stoppen? "Neem alleen zaken mee waar je echt blij van wordt", zegt de KonMari-
consultant. 
"Bij de methode gaat het er juist om dat je je concentreert op wat je wilt houden in 
plaats van wat je wegdoet." 
Opruimen, of in dit geval inpakken, per categorie is eveneens een van de kernpunten 
van de methode. Alle schoenen en slippers dus bij elkaar, het liefst in een doos. 
Hetzelfde geldt voor kinderspeelgoed, mits niet nodig voor het grut op de achterbank, 
en alle andere zaken die normaal her en der in de bagageruimte gepropt worden. 
 
 

NIEUWS  
 

Inwoners met motorrijbewijs per provincie 
Drenthe:        56.790 (11,5%) 
Flevoland:        33.934 (8,1%) 
Friesland:        60.112 (9,3%) 
Gelderland:      194.225 (9,4%) 
Groningen:        49.650 (8,5%) 
Limburg:      100.105 (9,0%) 
Noord-Brabant:     233.093 (9,2%) 
Noord-Holland:      225.119 (7,9%) 
Overijssel:      108.431 (9,4%) 
Utrecht:        99.279 (7,4%) 
Zeeland:        39.368 (10,3%) 
Zuid-Holland:      250.902 (6,8%) 
Nederland totaal: 1.451.008 (8,4%) 
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Midlife-stereotype 
De meeste kopers zijn toch mannen die al wat ouder zijn en lang hun rijbewijs 
hebben, vertelt Dijkman. Het bekende midlife-crisis stereotype? ,,Misschien 
toch een beetje. Een motor wordt vaak aangeschaft als de kinderen de deur uit 
zijn of na een scheiding. Van de partner mocht motorrijden dan niet.’’ De 
meeste motorrijders rijden dan ook vooral recreatief en minder voor het 
woon-werkverkeer. ,,Toch zien we ook steeds meer mensen die hun motor 
daarvoor gebruiken.’’ 
 

Recente CBS-cijfers over begin 2018 geven Dijkman gelijk: het aantal 
Nederlanders met een motorrijbewijs is het hoogst in de leeftijdscategorie 50-
65 jaar. Bijna 159 op de 1000 van deze groep kunnen motorrijden. In totaal 
gaat het om ruim 560.000 Nederlanders.  
Een motor wordt toch vaak aangeschaft als de kinderen de deur uit 
zijn of na een scheiding 
Robert Dijkman van Yamaha dealer Gebben Motoren 
 

Dat de meeste Nederlanders vooral recreatief motorrijden, blijkt eveneens uit 
de cijfers per provincie. Landelijke provincies tellen verhoudingsgewijs meer 
inwoners met een motorrijbewijs. Drenthe, niet verrassend gezien de TT, staat 
aan kop. Daar bezit 10,5 procent van de bevolking een motorrijbewijs. Zeeland 
is tweede (10,3 procent), gevolgd door Overijssel en Gelderland (beide 9,4 
procent). In de Randstad ligt het aantal motorrijders percentueel beduidend 
lager. Zuid-Holland scoort met 6,8 procent het laagst, gevolgd door Utrecht 
(7,4 procent) en Noord-Holland (7,9 procent). 

 
Motorrijles in Amsterdam-Zuidoost door rijschool Nelen in 2016 © Dingena Mol 
 

Fileproblematiek 
BOVAG noemt die cijfers opmerkelijk. ,,De file- en parkeerproblematiek is in 
de Randstad het grootst’’, stelt Huyskens. ,,De motorfiets kan dat deels 
oplossen.’’ 
 

Ook dit jaar zal het goed blijven gaan voor motordealers. ,,Wij hopen voor 
2019 op een plus van 5 procent uit te komen’’, zegt Dijkman van Gebben 
Motoren. Het weer speelt daarbij een grote rol. ,,De laatste weken zijn de 
omstandigheden beroerd en is een deel van onze plus door de nattigheid 
alweer verdwenen.’’ 
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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) 
 

Juli 
Za. 06 Avondrit  (Motortoertocht) 
 

Augustus 
Zo. 18 “Willem Olie Memoriam”-rit 
 

September 
Za. 07 Oldtimer bromfiets tocht 
Zo. 15 Gert Segers rit  (Motortoertocht) 
Za. 21 Barbecue 
 

Overige evenementen 
 

Droogritten (ritten die u thuis kunt oplossen): 
 

- Voor routebeschrijvingsritten zie: www.macdewalden.nl 
  Oplossingen Lentedroogrit dienen uiterlijk 24 mei binnen te zijn.  
  Er is een verbeterde versie op de site. 
 

- Voor kaartleesritten zie:  www.baronierijders.nl  

  Iedere maand een nieuwe rit. 
 

Ritten in ’t veld: 
Zie voor NRF o.a. nationale- / regionale ritten: www.nrf-autosport.nl 
Overige ritten:      www.rittenkalender.nl 
LOOT Toerkalender:     www.loot.nl  
KNMV Toerkalender:     www.knmv.nl  
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F1 Kalender 2019 
  

 

 GP Frankrijk 23 juni 2019 Le Castellet 

 GP Oostenrijk 30 juni 2019 Spielberg 

 GP Groot-Brittannië 14 juli 2019 Silverstone 

 GP Duitsland 28 juli 2019 Hockenheim 

 GP Hongarije 04 augustus 2019 Boedapest 
 

Enduro 2019 
 
 
 

Zondag  22 September  Walcourt in België 
 

Offroadkalender 2019 
 
 
 

Zondag  01 September Steenwijk solo’s en quads 
 

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

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

15-06-2019 Prima/Acon Vechtdalrally 
Hardenberg (NL)  

12/13-07-2019 GTC rally 
Breda Int. Airport (NL)  

NRK Kampioen 2018: Lambert Parren – John Coumans 
 

 

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

 
 
 

12/13-07-2019 GTC rally 
Breda Int. Airport (NL)  

09/10-08-2019 32e ADAC Rally 
Sullingen (D)  

ONRK Kampioen 2018: Hermen Robus – Erik de Wild 
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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  

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)  

NSRK Kampioen 2018: Rick Lubberding – Mark Kuipers 
 

NEDERLANDS HISTORIC RALLY KAMPIOENSCHAP 
FIA klasse Volgens Historic Sporting Regulations 
NL klasse Volgens Nationaal Historic Reglement 

15-06-2019 Prima/Acon Vechtdalrally 
Hardenberg (NL)  

12/13-07-2019 NED Historic rally 
Breda Int. Airport (NL)  

NHRK Kampioen 2018: Wouter Koenderink – Kevin Wever 
 

 
 
 


