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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. 6     oktober  2018 
 

DE UITLAAT 



4 

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 6.  

 
 

V 
O 
O 
R 
W 
O 
O 
R 
D 

Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het clubblad van oktober 2018. 
 

Van de toercommissie een bericht ontvangen over de 
naamsverandering van de Dauwtraprit (zie pag. 7). 
Ook een bericht ontvangen van Fremar (zie pag. 8) en van 
Diederik over de 2e Oldtimer Bromfiets Toertocht (zie pag. 10). 
Allen hartelijk dank. 
 

Helaas hebben we voorlopig dit jaar verder nog geen MAC 
Veenendaal activiteiten op het programma staan? Zodra het 
bestuur meer weet verneemt u dit direct van ons. 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 9:  Noordelijke Motorbeurs 
Pag. 11/12: Ruilbeurs oldtimerclub De Grebbetrekkers. 
Pag. 13: Stelvio for live 
Pag. 14: Clubkas campagne 
Pag. 15: Vraag ven het bestuur 
Pag. 16: Uitnodiging ALV LOOT 
Pag. 17/19: LOOT Motornieuws 
Pag. 20/22: KNMV nieuws 
Pag. 24: Puzzelval  
Pag. 25 : Nationale Teamrit Puzzelen 
Pag. 26: Rittenkalenders 
 

Red. Hans Keuning
      

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  
1 november a.s. 
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Van de Toercommissie 
 

DAUWTRAPRIT wordt DE GERT SEGERSRIT 
 
 

 

Wij als toercommissie hebben gemeend om de Dauwtraprit een andere naam te 
geven. 
Waarom zijn we op dit idee gekomen. 
De Dauwtraprit wordt al jaren uitgezet door Gert Segers en zijn vrouw Gonny. 
Gert heeft ook nog verschillende jaren in de toercommissie gezeten. 
Helaas is Gert door een ernstige ziekte in het voorjaar van 2018 veel te vroeg 
overleden. 
Maar Gert was wel altijd een doorzetter en heeft toch nog de Dauwtraprit voor 
2018 uit kunnen zetten samen met zijn vrouw. 
De familie en vele belangstellenden hebben hem de laatste eer mogen brengen 
met een escorte van vele motoren. 
Dit was een zeer indrukwekkende aangelegenheid. 
De toercommissie heeft dan ook besloten om de Dauwtraprit te gaan vernoemen 
naar Gert Segers. 
Dus in 2019 zal deze rit DE GERT SEGERSRIT gaan heten. 
Op 16 september 2018 is de Dauwtraprit verreden en hebben wij de familie 
Segers uitgenodigd om samen met ons deze naamsverandering in te wijden. 
We hebben een bord laten maken met deze naamsverandering. 
Dit alles is met een glaasje champagne ingewijd. 
Er hebben verschillende familieleden en begeleiders meegereden met de 
toertocht.  

         
Ook hebben wij gemeend dat het bord dat wij hebben laten maken door de familie 
mee genomen mocht worden wat zeer op prijs werd gesteld. 
Aan het einde van de middag na de toertocht kwamen een paar familieleden terug 
met een foto dat het bord al op de schutting was gehangen bij Gonny in de tuin. 
Op deze manier zal Gert altijd in onze gedachten blijven. 
 

Namens de Toercommissie, 
Marius van de Beek, Willem van Veldhuisen en Rein van Hasselaar 
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Van organisatiebureau Fremar 
 

Beste motorliefhebber, 
 

Woensdag (5 september 2018) werd er een toast uitgebracht op een nieuw 
evenement in Expo Haarlemmermeer: Dé Hollandse Motorbeurs! 

 

Na ruim 20 jaar Dé Noordelijke Motorbeurs te hebben georganiseerd, is 
Organisatiebureau Fremar door verschillende relaties gevraagd om een 

vergelijkbare motorbeurs te organiseren in het westen van het land. Er zijn 
471.378 motorrijders in Noord- en Zuid-Holland, bijna 3x keer zoveel als in 

het noorden (cijfers CBS). 
 

Nabij Amsterdam ligt Expo Haarlemmermeer, een moderne locatie van ruim 
20.000 m2. Op 16,17 en 18 november 2018 zal daar de eerste editie worden 

gehouden van Dé Hollandse Motorbeurs, ofwel "Amsterdam Motorbike Show". 
 

Data en openingstijden 
Vrijdag 16 november 2018 van 18.00 tot 22.00 uur 

Zaterdag 17 november 2018 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 18 november 2018 van 10.00 tot 18.00 uur 

 

Entreeprijzen 
Volwassen: kassa € 12,- 

65+: kassa € 6,- 
Kinderen t/m 12 jaar gratis 

 

Met vriendelijk groet, 
Organisatiebureau Fremar 

___________ 

Volg het laatste nieuws via: 
- Website : www.dehollandsemotorbeurs.nl   

- Twitter : @motorbeursholl  
- Facebook : facebook.com/dehollandsemotorbeurs   

 
Directeur van Expo Haarlemmermeer, Frank Duller (r) en beursmanager  

Paul van Put (l) van Organisatiebureau Fremar, heffen het glas op het  
nieuwe evenement: Dé Hollandse Motorbeurs 
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Op dit moment zijn we druk bezig met de nieuwe motorbeurs bij 
Amsterdam, Dé Hollandse Motorbeurs en diverse van u mogen we ook daar 

begroeten. Dat neemt echter niet weg dat we inmiddels ook al weer wat 
verder vooruit kijken en wel naar de 24e editie van Dé Noordelijke 
Motorbeurs. Deze zal geheel volgens traditie plaatsvinden in het 3e 

weekend van januari, dus op 18, 19 en 20 januari 2019. 
 

Vanwege de positieve reacties wordt de lijn van voorgaande jaren, 
met innoveren en nieuwe programmaonderdelen toevoegen, voortgezet. De 

totale beleving van een beurs wordt voor de bezoeker steeds belangrijker 
waarbij we de belangen van de standhouder natuurlijk niet uit het oog mogen 

verliezen. 
 

Diverse clubs zoals de Intruder Owners Club en de Shadow Motorclub hebben 
al een aantal jaren deelgenomen aan Dé Noordelijke Motorbeurs. Dit 

evenement, de op één na grootste motorbeurs van Nederland, is bij uitstek 
geschikt om (Noordelijke) leden te treffen, te werven, uw club te promoten en 

clubartikelen te verkopen. Voor uw club is deelname aan dit evenement 
daarom mogelijk ook interessant. 

 

In het bijgaande informatiepakket treft u de informatie en prijzen aan voor de 
24e editie van Dé Noordelijke Motorbeurs. Voor clubs is er een speciale 

beursaanbieding waarbij natuurlijk rekening is gehouden met de kosten, de 
bezetting en de inzet van vrijwilligers. 

 

Een beurs betekent veel promotie en publiciteit, niet alleen op de beurs zelf 
maar ook daaromheen via radio/tv, websites en social media onder andere 

vanuit de marketingcampagne van de beurs. Daarom ontvangen wij graag van 
standhouders informatie over bijzondere items, primeurs voor de beurs, 

speciale beursaanbiedingen, foto's en/of natuurlijk algemene informatie over 
uw diensten/producten. Deze informatie nemen wij dan mee in de 

publiciteitscampagne en kost u niets. 
 

We hopen u ook te kunnen verwelkomen op Dé Noordelijke Motorbeurs in 
Expo Assen (voorheen TT-Hall) op 18, 19 en 20 januari 2019. 

 

INFO: 
Voor meer info: www.dehollandsemotorbeurs.nl   



10 
 

Oude tijden herleven tijdens de 
2e oldtimer bromfiets toertocht 2018  

MAC-Veenendaal 
Ontvangen van Diederik 

 
Veenendaal- Zaterdag 8 September was het dan zover de 2e oldtimer bromfiets 
toertocht van 2018 georganiseerd door de MAC-Veenendaal.  
Na het inschrijven zijn we rond 9:30 in 2 groepen van start gegaan.  
Het eerste traject werd gereden via Lunteren, Achterveld en Zwartebroek waarna 
we uiteindelijk aankwamen in Nijkerkerveen voor een tussenstop. Hier was de 
``UUT KIEK DAG`` georganiseerd. Een evenement met onder andere een markt, 
oldtimer tractoren en trekkertrek wedstrijden. 

      
Na het bewonderen van al het moois en een hapje en drankje was het tijd om het 
2e traject van de tocht te rijden.  Via Driedorp, Barneveld en Renswoude kwamen 
we na een rit van totaal ca. 75KM rond 15:00 weer aan in Veenendaal bij het 
clubgebouw van de MAC-Veenendaal. Hier was de gelegenheid om gezellig na te 
praten met een hapje en drankje waarna het weer tijd was om deze dag af te 
sluiten. 

       
We kijken terug op een zeer geslaagde (toer)dag welke zeker voor herhaling 
vatbaar is. 
In 2019 is het de planning om begin Juni en September opnieuw een oldtimerrit te 
organiseren.  
Voor meer informatie kijk op: www.mac-veenendaal of word lid van onze 
facebook pagina:   `oldtimer bromfiets toertochten mac-veenendaal` en blijf 
automatisch op de hoogte. 
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Ruilbeurs oldtimerclub De Grebbetrekkers. 
  

Op zaterdag 10 november 2018 zal onze jaarlijkse onderdelen/ruilbeurs 
worden gehouden. 
Nadat het vorig jaar weer een gezellige en geslaagde dag was, hopen we dat er 
nu ook zoals elk jaar er weer een groot aanbod zal zijn. Dit van oude / nieuwe 
onderdelen, complete werktuigen en diversen gereedschappen. Mocht u nog 
een werktuig onderdelen of iets dergelijks in de schuur hebben staan breng 
het gerust mee. 
Hier krijgt u gratis de gelegenheid om het te verkopen. 
  

Heeft u zelf niets voor de verkoop kom dan gerust even een kijkje nemen bij 
degene die deze dag wel hun waar aan de man/vrouw willen brengen. Want 
verkopers en kopers kunnen niet zonder elkaar. 
  

De deur gaat voor de standhouders om 07.00 uur open, om 08.00 uur gaat de 
deur voor het publiek open. 
  

Rond de klok van 13.00 uur sluiten we. 
  

Locatie: 
Landbouw mechanisatie bedrijf C. van Os 
Cuneraweg 24 
3911 R.N. Rhenen 
  

P.s.: Opgeven via C. van Os Tel.: 0317-613332 of 06-53434978. 
Er zullen ook enkele binnenplaatsen beschikbaar zijn. 
  

*Deze dag is zoals van ouds de koffie klaar en de erwtensoep warm* 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 31 augustus 2019 organiseert de stichting Stelvio for life 
voor de 8e keer op rij de beklimming van de Passo dello Stelvio.  
De deelnemers worden uitgedaagd om deze indrukwekkende bergpas  
(21,1 km., 1.533 hoogtemeters, 40 haarspeldbochten, gemiddelde 
stijgingspercentage 7,5%, Max. stijgingspercentage 12%), hardlopend, 
fietsend of wandelend te bedwingen en hiermee geld in te zamelen voor 
een persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt. 
 

Uw redacteur (Hans Keuning) gaat deze bergpas in het team Koala 
Rotterdam wandelend bedwingen. 
 

Wilt u hem sponsoren, dan kan dit via: 
https://www.stelvioforlife.nl/donate  
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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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 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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     ALTV 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 uur. 

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). 
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     Motornieuws 

 
Tweede actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders. 

In 2010 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het eerste 
Actieplan verbetering verkeersveiligheid voor motorrijders opgesteld. Het 
doel van dit actieplan was om het ongevalsrisico per gereden kilometer voor 
motorrijders te verkleinen en beschreef zeven maatregelen. Deze maatregelen 
zijn volgens het ministerie nu uitgevoerd en geëvalueerd. Om de 
verkeersveiligheid van motorrijders (verder) te verbeteren zullen echter 
nieuwe maatregelen getroffen moeten worden, zo laat het ministerie nu 
weten. Dit actieplan maakt onderdeel uit van de inspanningen van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een nieuw algemeen 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid te schrijven.  
 

De belangrijkste 7 aanbevelingen in Tweede Actieplan Verbetering 
Verkeersveiligheid voor Motorrijders: 

- Voorlichting aan motorrijders en medeweggebruikers. Dit stond ook in het   
   oude plan maar wordt na evaluatie als "niet gereed" bestempeld.  
- Betere detectie van motorrijders door elektronische besturings- en  
   veiligheidssystemen van auto’s. Verbeterde detectie van motorrijders zal in  
   de eisen voor detectiesystemen moeten worden opgenomen.  
- Onderzoek naar soortgelijke veiligheidssystemen voor motoren.  
- Nog meer onderzoek naar ongevalsfactoren bij motorrijders.  
- Meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijders en stimuleren  
   nascholing. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal onderzoeken 
   hoe het gebruik van een dergelijke nascholingscursus kan worden  
   gestimuleerd.  
- Strengere Europese helmnormen, bijvoorbeeld een beperkte geldigheid van  
   de keuring zodat minder met oude helmen wordt gereden. Intentie is om dit  
   te kwantificeren en wellicht de UNECE-normen aan te passen, zodat de  
   productiedatum van de helm of een THT-datum zichtbaar is.  
- Nieuw onderzoek naar de zichtbaarheid motorrijders en kijkgedrag  
   automobilisten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een  
   onderzoek laten uitvoeren naar zichtbaarheid van motorrijders en  
   kijkgedrag van automobilisten.  
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FEMA: Motorfietsen de oplossing toekomstig verkeer. 
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar als het gaat om de stedelijke mobiliteit, 
gelooft FEMA dat motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers actief 
moeten worden bevorderd als een geweldig alternatief voor de auto. Vooral 
tijdens de jaarlijkse Europese Week van vervoering. FEMA denkt dat 
aangedreven tweewielers (motorfietsen, scooters en bromfietsen), net zo 
goed onderdeel zijn van de oplossing voor mobiliteit van de huidige en 
toekomstige uitdagingen.  
 

De voordelen van motorfietsen tot auto's zijn duidelijk: 
Motorfietsen zijn smal. Ze kunnen door het verkeer filteren en blijven 
bewegen waar auto's nog steeds in files staan. Dit maakt motorfietsen sneller 
dan elke andere manier van vervoer in het stadsverkeer. Dit werd getoond in 
de mobiliteit testen , eerder dit jaar uitgevoerd in 14 steden in heel Europa. Op 
één uitzondering na was de motorfiets de snelste manier om te pendelen. 
Gemiddeld had de motorrijder 53% minder tijd nodig dan de gebruiker van 
het openbaar vervoer. Motorrijden bleek ook veel goedkoper dan auto rijden. 
Infowijzer oktober 2018 14 Uit onderzoek dat in België werd gedaan door 
Transport & mobiliteit bleek, dat een overgang van 10% van de 
automobilisten te laten motorrijden de totale reistijd voor alle weggebruikers 
en de lengte van de files met 40% verminderd en de uitstoot zou worden 
verminderd met 6%. In veel Zuid-Europese steden zou verkeer volledig tot 
stilstand komen zonder het massale gebruik van scooters en motorfietsen. 
Motorfietsen zijn ook klein en licht: niet alleen kunnen zij filteren door het 
verkeer en minder totale verkeer tijd voor alle weggebruikers, ze gebruiken 
ook minder ruimte om te parkeren. In veel Europese steden is het toegestaan 
om te parkeren van een motorfiets op de stoep, zolang de voetgangers zijn 
niet belemmerd. De motorrijder kan veelal op een plek staan die te klein is 
voor een auto. In veel steden zijn speciale parkeerplaatsen of kunnen die 
worden gemaakt. Het kleiner en minder gewicht van motorfietsen betekent 
ook minder slijtage van het wegdek, minder gebruik van brandstof en minder 
emissies. We hebben ten opzichte van het brandstofverbruik van auto's en 
motorfietsen in echte dagelijks gebruiken gebruik gemaakt van informatie die 
werd verstrekt door de Duitse website Spritmonitor.de van auto - en 
motorfiets gebruikers. Het bleek dat, gemiddeld, motorfietsen 1 liter per 100 
kilometer minder gebruiken dan dieselwagens en 3 liter per 100 kilometer 
minder dan benzineauto's. Motorfietsen hebben ook minder uitstoot van 
giftige gassen, met name wanneer dat wordt vergeleken bij auto's met een 
dieselmotor. Een toenemend gebruik van elektrische scooters en motorfietsen 
zou zelfs verdere vermindering van de uitstoot geven. Het meest 
voorkomende probleem met de overgang van koolstof-brandstoffen naar 
elektrische is de woede, voor elektrische tweewielers in een stedelijke 
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omgeving moet dit geen probleem omdat ze doen niet reizen lange afstanden. 
Motorrijden, vooral met kleinere motoren of scooters, is veel goedkoper dan 
het besturen van een auto: minder brandstof gebruik , minder belasting 
betaling en normaal niet hoeven te betalen voor parkeren. In de meeste 
landen betaalt u een gereduceerd tarief op tolwegen of bruggen. In het 
Verenigd Koninkrijk zijn tol bruggen zelfs gratis voor motorfietsen. In 
tegenstelling tot wandelen en fietsen, kunnen motorfietsen worden gebruikt 
voor alle afstanden, van kort tot lang. En in tegenstelling tot openbaar vervoer 
brengen motorfietsen u , waar u ook bent , 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Infowijzer oktober 2018 15 Vanwege hun voordelen voor congestie en milieu, 
zijn motorfietsen vaak toegestaan in lage-emissiegebieden (bijvoorbeeld alle 
lage emissie zones in Duitsland) of zijn vrijgesteld van emissie zone tol. 
Secretaris-generaal FEMA Dolf Willigers zegt: "beleidsmakers en 
stadontwikkelaars moeten een betere blik richten op gemotoriseerde 
tweewielers en de voordelen die zij voor stadsverkeer en voor het 
woonwerkverkeer bieden. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat motorrijden 
vaak de meest handige en snelste manier is van reizen, zowel voor de lange en 
de korte afstand, in het dagelijkse verkeer. Motorfietsen zijn ook steeds 
schoner, veiliger en stiller, dus is er geen echte reden om ze nog langer te 
negeren". 
 

BMW Motorrad presenteert zelfrijdende BMW R1200GS 
De eerste autonome motorfiets van BMW Motorrad werd vorige week 
gepresenteerd op de BMW Motorrad Techday 2018. Een BMW R 1200 GS reed 
daar zijn eerste rondes op het testterrein van BMW Group in Miramas, 
ZuidFrankrijk. Het voertuig is ontwikkeld door de ingenieur Stefan Hans en 
zijn team en rijdt zelfstandig, versnelt, draait over de kronkelende testbaan en 
vertraagt zelfstandig tot stilstand. Met deze vooruitstrevende ontwikkeling 
streeft BMW Motorrad, als aanjager voor technische innovaties op het gebied 
van motorrijden, in geen geval naar een volledig onafhankelijke motorfiets. 
Integendeel, de onderliggende technologie moet dienen als een platform voor 
de ontwikkeling van toekomstige systemen en functies om motorrijden nog 
veiliger en comfortabeler te maken en het rijplezier te vergroten. Het doel van 
het prototype is om extra kennis te verzamelen met betrekking tot 
rijdynamiek, om gevaarlijke situaties vroegtijdig te detecteren en zo de 
bestuurder te ondersteunen met geschikte veiligheidssystemen, bijvoorbeeld 
bij het afslaan op kruispunten of bij plotseling remmen. 
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JEFFREY HERLINGS 

 
 
 
  

 
MXGP WERELDKAMPIOEN!  

Niemand kwam er onderuit in het weekend van 15/16 september 2018. Het 
nieuws verspreidde zich razendsnel na zijn overwinning afgelopen zondag  
16 september. Jeffrey Herlings pakte als eerste Nederlander ooit de MXGP-
wereldtitel. En dat nog in eigen land ook. 

Jeffrey Herlings kon de eerste Nederlandse MXGP Wereldkampioen in de 
geschiedenis worden. En dat is gelukt! Tienduizenden fans op de tribunes van 
het circuit te Assen keken toe hoe er motor-sportgeschiedenis werd 
geschreven. Herlings won de eerste manche op het TT-circuit met overmacht. 
De vijf punten die hij nodig had voor de titel waren daarmee ruimschoots 
binnen. 
 

 
ADAPTIEVE CRUISECONTROL SOMS ‘BLIND’ VOOR MOTORRIJDERS 
Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) waarschuwt na onderzoek 
13 mei 2018, 9:00  •  Tech  •  Door Wim Otten  
 

Auto’s met adaptieve cruise control herkennen motorrijders niet altijd. Dat 
blijkt uit onderzoek van de RDW. De Rijksdienst voor Wegverkeer 
waarschuwt weggebruikers hiervoor. 
 

Hoe zit dat met de adaptieve cruise control 
Met adaptieve cruise control houdt een auto automatisch een vooraf 
ingestelde afstand met het voorliggende voertuig. Op het testcentrum van de 
RDW werd aan de hand van verschillende personenauto’s onderzocht of er 
verschillen zijn tussen het detecteren van personenauto’s en motorfietsen. 
Alleen als een motorfiets op of vlak bij de rand van de rijstrook rijdt, ziet het 
systeem de motor niet of niet goed. In die gevallen moest er ingegrepen 
worden. 
  
 
 

Nieuws 
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Alarmnummers Nederland 
112  Landelijk alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance 
088 269 28 88 ANWB Alarmcentrale 
144  Dierenambulance  
11 60 00 Vermiste kinderen 
11 61 11 Kinderen die hulp zoeken 
11 61 23 Psychische bijstand 
11 60 06 Slachtoffers criminaliteit 
Belangrijke websites Toeristische informatie Nederland 
vvv.nl   Toeristische informatie VVV Nederland   
iamsterdam.com/nl Toeristische informatie Amsterdam 
drenthe.nl  Toeristische informatie Drente 
friesland.nl  Toeristische informatie Friesland   
ookflevoland.nl  Toeristische informatie Flevoland   
toerismegelderland.nl Toeristische informatie Gelderland   
denhaag.com/nl/vvv Toeristische informatie 's-Gravenhage   
toerisme.groningen.nl Toeristische informatie Groningen 
holland.com  Toeristische informatie Holland 
vvvlimburg.nl  Toeristische informatie Limburg   
bezoekmaastricht.nl Toeristische informatie Maastricht   
visitbrabant.nl  Toeristische informatie Noord-Brabant   
overijssel.nl/thema's/toerisme  Toeristische informatie Overijssel   
rotterdam.info  Toeristische informatie Rotterdam 
aantrekkelijkutrecht.nl Toeristische informatie Utrecht 
bezoek-utrecht.nl Toeristische informatie stad Utrecht  
zeeland.nl/toerisme-en-recreatie Toeristische informatie Zeeland   
 

Met KNMV en Horizon Motor Reizen op avontuur. 
22 okt t/m 5 november: 15-daagse rondreis door Marokko II 

Info: www.knmv.nl/motorrijden/reizen  
 

Marokko staat bekend om zijn sappige sinaasappels, kleurige tapijten, witte 
stranden en sprookjesachtige sfeer. De afgelopen jaren heeft dit Noord-
Afrikaanse land zich snel gemoderniseerd en is er ook flink in de 
infrastructuur geïnvesteerd. Dat maakt Marokko nu ook toegankelijk voor 
motorrijders en daar haken wij graag op in. Deze unieke rondreis brengt je 
onder meer de vier Koningssteden Fes, Marrakech, Meknes en Rabat. Je reist 
door het binnenland en langs de kust en komt uiteraard ook in Casablanca. 
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Verkeersboetes Nederland 
 

De vermelde bedragen zijn exclusief € 9 administratiekosten. 
Snelheidsovertreding 
Binnen de bebouwde kom Selheidsoverschrijding: 
 5 km/h: € 33,--,  10 km/h: € 70,--, 15 km/h: € 131,--, 20 km/h: € 188,-- 
 25 km/h: € 252,--, 30 km/h: € 329,-- 
 Meer dan 30 km/h: strafbeschikking, zie 'Zware verkeersovertreding'. 
Buiten de bebouwde kom Snelheidsoverschrijding: 
 5 km/h: € 31,--, 10 km/h: € 66,--, 15 km/h: € 137,--, 20 km/h: € 180.-- 
 25 km/h: € 237,--, 30 km/h: € 312.-- 
 Meer dan 30 km/h: strafbeschikking, zie 'Zware verkeersovertreding'. 
Autosnelwegen Snelheidsoverschrijding: 
 5 km/h: € 30,--, 10 km/h: € 62,--, 15 km/h: € 116,--, 20 km/h: € 167.-- 
 25 km/h: € 220,--, 30 km/h: € 279,--, 35 km/h: € 343.-- 
 Meer dan 35 km/h: strafbeschikking, zie 'Zware verkeersovertreding'. 
 

€ 230.-- voor: Door rood licht rijden, overtreding inhaalverbod of   
  overschrijden doorgetrokken streep. 
€ 95,--   voor: Parkeerovertreding 
€ 380,-- voor: Parkeren op invalidenparkeerplaats.  
€ 230,-- voor: Niet verlenen van voorrang. 
€ 140,-- voor: Rijden zonder veiligheidsgordel of rijden zonder geschikt en 
  goedgekeurd kinderstoeltje. 
€ 230,-- voor: Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden. 
€ 300,--/ € 650,-- voor het rijden onder invloed. 
 

Zware verkeersovertreding 
 Zware overtredingen zoals flinke snelheidsovertredingen of rijden 

onder forse invloed van alcohol vallen onder het strafrecht. De officier 
van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) kan voor een aantal 
veelvoorkomende verkeersovertredingen zelf straffen opleggen. Dit 
kan door middel van een OM-strafbeschikking. Een strafbeschikking is 
meestal een boete en wordt door het CJIB verzonden. 

 De officier van justitie kan geen gevangenisstraf opleggen, dat blijft een 
taak van de rechter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overtredingen 
waarbij iemand gewond raakt of overlijdt. Ook kan dat het geval zijn 
bij herhaaldelijke zware overtredingen (recidive). 

 Een strafbeschikking wordt gedocumenteerd; je krijgt dus een 
strafblad. Als een bestrafte het niet eens is met deze strafbeschikking 
dan kan er bezwaar gemaakt worden door verzet in te stellen bij het 
OM. De strafrechter zal de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw 
beoordelen. 
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A-/B-klasse: 
A. start bij blauwe vlag 
1. voor weg L 
2. 2 weg L passeren 
3. 1 weg L passeren 
4. einde weg R 
B. finish bij gele vlag 

(“DLW” negeren) 
 

C-klasse: 
A. start bij blauwe vlag 
1. na weg weg L 
2. einde weg R 
3. bij weg weg L 
4. einde weg R 
B. finish bij gele vlag 

(“DLW” negeren) 
 

Puzzelval 26 
Deze val is uitgezet voor: 
- C-klasse: op het BRR (uitgave laatste versie)  
- A-/B-klasse: op het DRR (uitgave laatste versie) 
Voor alle klassen geldt tevens 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)   
 

              = ritpijl   
 

Oplossing inzenden t/m  11-11-2018 naar:   
redactie@mac-veenendaal.nl of willem.olie@planet.nl (Willem Olie)  
Graag wel even klasse(s) van oplossing vermelden. 
U mag van alle klassen een oplossing insturen. 
Voor eventuele wijzigingen/aanvullingen zie: www.amc-rockanje.nl   

Herstelopdrachten: 
RC W: C: 2x: 1R   A/B: 1x: HK 
RC X: A/B: HK 
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Rittenkalenders 

 

Evenementen MAC Veenendaal 
 

… 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 


