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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 
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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 15077909  
E-mail:  redactie@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    
 Doesburgerdijk West 11 
 6718VK Ede 
 Tel: 0625 - 216496 
 w.veldhuisen@planet.nl

 
 
 
 

Jaargang 41, nr. 5     september  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 

06 53798515 
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 
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Clubblad 41e jaargang nummer 5.  

 
 

V 
O 
O 
R 
W 
O 
O 
R 
D 

Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het clubblad van september 2018. 
 

Hopelijk heeft u een mooie vakantie gehad.  
 

Van Ab van Merkestijn een mooi stukje over de wielerronde 
Veenendaal Classic 2018 ontvangen (zie pag. 7). 
 

We hebben voor u nu weer een paar mooie activiteiten op het 
programma staan. Te beginnen met de Zevenhoven on Wheels, in 
het weekend van 15/16 september a.s. (zie pag. 8/10). Kunt u 
hierbij niet aanwezig zijn dan organiseert onze zusterclub MAC 
Rijnland in het weekend van 29/30 september nog een rally-tour 
door het Groene Hart bij Wheels in the West (zie pag. 13). 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 11 : Uitnodiging Dauwtraprit 
Pag. 12: Uitnodiging BBQ (let op, gewijzigde aanmelding) 
Pag. 14: Clubkas campagne 
Pag. 15/16: Uitleg en uitslag Puzzelvallen 1 en 2 
Pag. 17: Vraag ven het bestuur 
Pag. 17: Uitnodiging ALV LOOT 
Pag. 18: LOOT nieuws 
Pag. 20/21: KNMV nieuws 
Pag. 23: Rittenkalenders 
 

Kopij voor volgende clubblad graag aanleveren voor 01-10-2018 
bij redactie@mac-veenendaal.nl, opsturen mag ook naar: 
Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam. 
 

Red. Hans Keuning
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Veenendaal Classic 2018. 
 

  
 

22 Aug. j.l. is de wielerronde Veenendaal Classic 2018 weer verreden. 
  

Zoals ieder jaar waren er weer een aantal motorrijders, 70 stuks, die de 
beveiliging op het parcours voor hun rekening hebben genomen.  
Het voordeel van verkeersbeveiligers op de motor is dat deze zich makkelijk 
en snel kunnen verplaatsen. Hierdoor kunnen 70 rijders circa 280 punten 
beveiligen.  
 

Motor en Autoclub Veenendaal, MAC Veenendaal, organiseert deze 
vrijwilligers poule van motorrijders.  
Uiteraard staat veiligheid van medeweggebruikers en renners hoog in het 
vaandel. Dat deze taak door de motorrijders serieus wordt genomen blijkt ook 
wel uit de waardering die we hier ieder jaar weer voor krijgen van de 
organisatie.  
Ondanks dat een ieder zijn taak zeer serieus neemt is het voor de motorrijders 
ook een gezellige dag met de nodige versnaperingen en een snackkar voor de 
inwendige mens. Ontvangst en catering vinden plaats in het gezellige clubhuis 
van de MAC Veenendaal.  
 

Bij de MAC  komen vaker verzoeken voor beveiligers van evenementen. 
Uiteraard wordt hier volop medewerking aan verleent. Tenslotte zouden 
zonder deze vrijwilligers veel evenementen niet meer mogelijk zijn.  
 

Interesse gewekt? Informeer eens bij de MAC.  

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

De redactie is u dankbaar. 
Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor  

8 oktober a.s. 
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Beste Rijders en Crossliefhebbers! 
We hebben al vele inschrijvingen mogen ontvangen voor de Motor- en 
Quadcross van Zevenhoven on Wheels in Zevenhoven (Z-H). Het gezellige en 
leukste jaarlijkse evenement uit de regio dat dit jaar wordt gehouden op 15 en 
16 september 2018. 
Op zaterdag 15 september wordt de Autocross gereden en op zondag 16 
september de spectaculaire Motor- en Quadcross. Deze openbare 
clubwedstrijd wordt verreden onder auspicien van de KNMV. 
Er is ook dit jaar weer voldoende uitdaging voor iedere leeftijd en voor ieder 
niveau en alle deelnemers dingen mee naar de felbegeerde bekers van 
Zevenhoven On Wheels en een leuk aandenken voor de jeugd rijders. 
De klasse waarvoor je dit jaar kan inschrijven zijn: 
         Motor- en Quadcross - JEUGD (t/m 15 JR): Motoren 50cc, 65cc GW/KW,  
        85cc GW/KW en Quads 5 t/m 8 JR, 80cc 2-takt t/m 150cc 4-takt en  
        Hobbyrijders vanaf 14 jaar. 
         Motor- en Quadcross - OVERIG (vanaf 16 JR): Motoren Hobbyrijders  
        MX1/MX2/MX3 Even of Oneven, MX2, MX1-MX3, Veteranen. Net als  
        andere jaren is er ook weer de Superklasse voor MX1/MX2/MX3!. De 
        Quads hebben keuze uit Hobbyrijders of Wedstrijdrijders t/m 450cc.  
        Dames rijden mee in de Hobbyklasse en worden apart geklassificeerd (bij 
        voldoende deelnemers). En er is voor het eerst dit jaar een Zijspan Klasse  
        toegevoegd! 
Dus heb jij je nog niet ingeschreven (of weet je iemand die mee wil rijden) 
schrijf dan nog snel in en kom op die lijst van Deelnemers op de website via 
www.zevenhovenonwheels.nl. Inschrijven kan tot 10 september 2018 (of 
eerder indien de inschrijving vol is). Geef bij je inschrijving ook alvast aan of je 
beschikbaar bent op de reserve datum van 30 September 2018. 
Op zaterdagavond is er dit jaar een optreden van MOOI WARK en in het 
voorprogramma de feest coverband KENNEH!. DJ Johan zal de avond afsluiten! 
Rijders en Monteurs hebben uiteraard overdag gratis toegang tot het 
evenemententerrein. De toeganskaarten voor bezoekers overdag en voor de 
feestavond zijn reeds in de voorverkoop verkrijgbaar via de website 
www.zevenhovenonwheels.nl. 
Kortom schrijf je nog snel in want dit jaar is er weer een gezellige en 
spannende cross in Zevenhoven! 
Meer infomatie kun je vinden op de website en hier kun je je ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrief. Of volg ons via Facebook voor de laatste nieuwtjes en 
updates. 
Met vriendelijke groet, 
Organisatie Zevenhoven On Wheels 
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                       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 
 

UITNODIGING 
DAUWTRAPRIT 16-09-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij nodigt de toercommissie je uit om de Dauwtraprit te 
komen rijden op zondag 16 september a.s. 
 

Lengte van de rit is +/- 130 km. 
 

Start is in het clubgebouw van de MAC Veenendaal. 
 

De route is door de Gelderse Vallei. 
 

Start is vanaf  09:00 uur tot 13:00 uur 
 

Kosten zijn € 3,00 
 

Clubhuis is open tot 18:00 uur 
 

Gratis koffie/thee bij aankomst 
 

Rond 09:30 uur zal er een bijzonder moment zijn, waarbij de 
familie van de onlangs overleden uitzetter van deze rit 
aanwezig is en wij de rit een andere naam gaan geven. 
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De uitzetter Jaap Spaargaren en controleur Hans Keuning heten u van harte welkom. 
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Leden van Rabobank Vallei en Rijn ontvangen op 8 oktober een  
e-mail met daarin een unieke stemcode. Vóór 8 oktober kunnen 
leden dus nog niet stemmen 
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Herstelopdrachten: 

 
 
 
 

 
 

Puzzelvallen 
 

Deze val is uitgezet op de  laatste versie van het BRR 
Tevens geldt dat: 
- 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)   
 

              = klinkers = asfalt      = ritpijl 
 

Oplossingen inzenden t/m  01-09-2018 naar:   
redactie@mac-veenendaal.nl   

VAL 1: 
A. start bij blauwe vlag 
1. na viersprong, voor “DLW” weg R 
2. einde weg L 
3. einde weg R 
B. finish bij gele vlag 
 

VAL 2: 
A. start bij blauwe vlag 
1. na viersprong, voor “DLW” R 
2. einde weg L 
3. einde weg R 
B. finish bij gele vlag 
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Uitleg Puzzelvallen 
 

Val 1: 
Bij opdracht 1 moet u na de viersprong zodra u een “DLW” aan de 
rechterkant van uw bereden route ziet handelen. Dit omdat de weg 
genoemd is. Een DLW mag wel links staan om een weg af te sluiten. 

Fout: OWX Goed: A 
 

Val 2: 
Omdat bij opdracht 1 de in te rijden weg niet genoemd is moet u de laatste 
mogelijkheid nemen om voor een rechts van de bereden route gelegen 
oriënteringspunt te handelen. Bij de beoordeling mag u geen routecontrole 
(RC W) betrekken.  
U krijgt eerst de RC’s A en W 
U voert de herstelopdracht van RC W uit en krijgt weer de RC’s A en W 
U kunt nooit voor de linker “DLW” in de tekening opdracht 1 uitvoeren 
omdat er altijd een latere mogelijkheid is. Ja weet dat er zeer 
geroutineerde rijders anders over denken. Bij het DRR krijgen jullie gelijk 
van mij. 
U gaat via de ritpijl en komt via RC A voor de derde maal bij RC W. 
Herstelopdracht uitvoeren en dan voor de rechter “DLW” in de tekening 
opdracht 1 uitvoeren.  
Dus voor de 4e maal langs de RC’s A en W 
    Fout: OX Goed: AWAWAWAW 
 

Uitslag 
 

Deelnemers Fouten 
Boogert, Arie 0 
Horst v.d., Bertus 0 
Huberts, Theo 0 
Steeg v.d., Martien 0 
Klein, Bert 1 
v.d. Meer, Lies 1 
Sleutjes, Ad 1 
Veen v.d., Fred 1 
Visser, Ben 1 
Winkel, Joop 1 
Luhrman, Martin 2 
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U I T N O D I G I N G 

 
Algemene LOOT Toerkalender Vergadering 

zaterdag 13 oktober 2018, aanvang 14.00 uur,  
verwacht einde 16.00 

Hotel-Restaurant De Roskam 
Hessenweg 212 

3791 PN  Achterveld 
Telefoon 0342 451223 

 

Route: A1 Hoevelaken, A28 richting Utrecht, afrit 8 (Amersfoort), einde weg 
rechts (Hogeweg), rechtdoor 
(Energieweg, gaat over in Wiekenweg), 1e weg rechts richting Stoutenburg, 
einde weg rechts (Hogeweg – Barneveldseweg, gaat over in Hessenweg), door 
Stoutenburg en na circa 7 kilometer bent u gearriveerd bij 
Hotel-Restaurant De Roskam (tegenover de kerk). 
 

Agenda 
 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Ingekomen en uitgaande correspondentie 
 4. Mededelingen 
 5. Concept notulen Toerkalender Vergadering d.d. 14 oktober 2017 
 6. Toerkalender 2019 
 7. Vaststellen datum Toerkalender Vergadering 2019 
 8. Motorbeurs Utrecht 2019 
 9. LOOT Einddag 2018 
10. Rondvraag 

 Vraag van het MAC Veenendaal bestuur 
Meubilair clubgebouw. 
De stoelen in het clubgebouw zijn aan vervanging toe. 

Omdat de lezers van het clubblad en het bestuur samen meer weten dan 
alleen het bestuur is de vraag aan de lezers: 
Wie weet er nog goed meubilair te staan, of weet waar we deze kunnen 
vinden en welke ook nog geschikt is voor ons clubgebouw. 
Het bestuur denkt aan ongeveer 60 gestoffeerde 2e hands stapelstoelen. 
Graag ontvangen we veel positieve reacties. 
        Het Bestuur 
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     NIEUWS 
 

 

 
 
 
 
 
 

Motordiefstal daalt, motorscooters voeren diefstalcijfers aan 
De diefstal van motorrijwielen is in het eerste halfjaar van 2018 met ruim 9% 
gedaald t.o.v. 2017. De diefstallen vonden in de eerste helft van 2018 vooral 
plaats in de Politie Eenheid Amsterdam (192), daarna volgt Haaglanden (136). 
In totaal worden 44% van alle gestolen motorrijwielen in Nederland door 
deze twee politie-eenheden aangemeld. Qua merken worden er het meeste 
Yamaha's gestolen: 124 stuks in de eerste zes maanden van dit jaar. Suzuki 
staat ondanks een daling van 25% op twee met 100 gestolen motoren. Van de 
gestolen motorfietsen kwamen Ducati's en Harleys het minst vaak terug (1 
van 23), het terugvindpercentage ligt daarmee, net als bij Gilera, onder de 5%. 
Daarbij varieert het diefstalrisico per merk enorm: bij scootermerk Gilera 
verdwijnt 1 op de 75 motorscooters en 1 op de 95 Vespa motorscooters 
worden gestolen. Bij Triumph ligt het risico op 1 op de 2548 motorfietsen. Qua 
leeftijd licht wat betreft aantal de grootste kans op diefstal bij motorfietsen 
van10 of 11 jaar oud, maar dit kan liggen aan het aantal motorfietsen wat in 
die tijd, vlak voor de crisis, verkocht is.  
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HERFSTDEALS 
RIJTRAINING TIJDELIJK MET € 40 KORTING 

Goed nieuws als jij maximaal wilt genieten van de nazomer:  
bij KNMV Opleidingen krijg je tijdelijk een superkorting van  
€ 40,- per boeking - op vrijwel alle trainingen! 
De korting geldt voor alle soorten trainingen: van VRO-
motortrainingen zoals de VRO Bochten en de VRO Op Maat 
tot KNMV Trainingen op de openbare weg, zoals KNMV Beter 
door de Bocht, KNMV Risico Herkennen, KNMV Groep en Bochten 
– en alle andere. Welke je ook kiest, je hebt altijd een topdag en 
bent na afloop een nog betere motorrijder. 
VIER TIENTJES 
De Herfstdeal-korting is een tweetrapsraket: € 25,- exclusieve 
ledenkorting plús € 15,- actievoordeel, dat je krijgt met de 
actiecode herfst18. Vier tientjes dus, da’s pakweg 20%. Dat maakt 
zo’n supergave en leerzame trainingsdag opeens wel héél de 
moeite waard. 
OOK VOOR NIET-LEDEN 
De Herfstdeal-korting geldt ook voor jouw vrienden of 
familieleden die nog géén KNMV-lid zijn. Dat werkt zo: als ook 
jouw vader of moeder, broer of zus, zoon of dochter, vriend of 
vriendin zich aanmeldt als lid voor de rest van het jaar (€ 15,-), 
krijgt hij/zij meteen alle voordelen: de belangenbehartiging, 
Pechservice Nederland, korting bij KNMV Verzekeringen, het 
kwartaalmagazine GRIP en nog veel meer. Plus… de € 40,- 
Herfstdeal-korting! Geef dan bij het inschrijven voor de training 
aan dat je lid wil worden van de KNMV. 
Kijk voor alle info en boekingen op: www.knmv.nl/opleidingen. 

 

 

Nieuws 
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TRAKTEER JEZELF 

6 DAGEN KICKEN IN DE ALPEN 

  
 

Heb jij in de hitte van afgelopen weken minder gereden dan je 
wilde? En wil je binnenkort de schade nog even goed inhalen? 
Dan is dit je kans! 
 
Van 16 t/m 21 september gaan we met een vrolijke groep 
enthousiastelingen een stevig potje sturen in de Alpen. En jij kunt 
mee! Tijdens deze trip, logeer je in een prettig hotel in Seefeld (Tirol), 
verzorgd i.s.m. Horizon Motor Reizen. Vanaf daar rijd je de mooiste 
dagroutes door Oostenrijk, Italië en Duitsland. Een adembenemend 
mooie omgeving, goede wegen, heerlijk eten, comfortabele bedden 
plus wellness & zwembad. Dit alles voor een hele schappelijke prijs: 
pakweg 100 euro per dag. Ons advies: reageer snel, want er zijn nog 
maar een paar plekken beschikbaar. 
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Rittenkalenders 

 

Evenementen MAC Veenendaal 
Zondag 16 september: Dauwtraprit (toertocht) 

Zaterdag 22 september: BBQ 
… december: Oliebollenrit ??? 

 

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  
 

 
 

 
 

 

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 


