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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. 7     november  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  514210 
 
Openingstijden: vrijdagavond  - vanaf 20:00 uur 
   zaterdagmiddag - vanaf 16:00 uur 
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Clubblad 41e jaargang nummer 7.  

 
 

V 
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O 
R 
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Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het clubblad van november 2018. 
 
De Olliebollenrit gaat door, zie pag. 8/10. Bedankt Willem.  
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 7:  Clubnieuws 
Pag. 11: KNMV nieuws 
Pag. 12: Stelvio for life 
Pag. 13: Waar was Evert? 
Pag. 14: Ontvangen van Riek Zeestraten 
Pag. 15/17: LOOT nieuws 
Pag. 19/20: Puzzelval  
Pag. 21: 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  
10 december a.s. 
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Club nieuws 
 

Stoelen clubgebouw 
Het is gelukt en inmiddels zijn de oude stoelen vervangen door andere stoelen. 
Het clubhuis heeft nu een heel ander aanzicht. Na lang zoeken is het gelukt, 
geen nieuwe stoelen maar wel zo goed als nieuw. De tafelkleedjes moesten 
ook vervagen worden er daar is al een proef model voor gevonden. 
Er zijn nog andere punten van het inventaris die vernieuwd moeten worden, 
maar alles gelijk kan bruintje niet trekken.  

 

 

WHISKY-proeverij in clubgebouw 
 

Slijterij 'Het Plein', leverancier van bier en frisdranken bij ons in het 
clubgebouw, heeft onlangs een WHISKY-proeverij gehouden in ons 
clubgebouw. 
Jan van Garderen, eigenaar van de slijterij is lid bij ons en bijna elke 
vrijdagavond ook aanwezig voor een biertje. 
Hierbij enkele foto’s die we mochten ontvangen, waarvoor dank. 
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Oliebollenrit 
Zondag 16 december 2018 

(puzzelrit op basis van routebeschrijving voor auto's en motoren) 

Motor- en Autoclub Veenendaal organiseert op 16 december a.s. een puzzelrit 
voor auto's en motoren. Deelname is mogelijk voor iedereen! 

 
De rit is een puzzelrit uitgezet voor een sport-klasse (meer geroutineerde 

rijders) en een toer-klasse (rijders met weinig of geen ervaring) aan de hand 
van een routebeschrijving in combinatie met enkele "bol-pijl" opdrachten. De 
lengte van de rit is ca. 34 km waarbij wordt gereden in (de omgeving van) de 

gemeente Veenendaal 
 

De rit wordt verreden volgens het: 
Puzzelreglement Midden Nederland en voor de rit specifieke aanvullingen. 

 
Uitzetters:   Willem Olie                  Controle:   Joop van der Gronden en Arda Olie 

 
Inschrijving is mogelijk: 

Van 13:15 tot 14:00 uur in het clubgebouw van de vereniging: 
Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal 
De eerste deelnemer start om 13:30 uur 

De kosten voor deelname bedragen € 7,00 (voor niet leden)  
info: www.mac-veenendaal.nl 

telefoon: 0318-516410/0653219771  
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BOL-PIJL       zo doe je dat… 
 

 

wegsituatie opdracht uitleg 

  

Deze opdracht is gelijk aan 1e weg links. Dat 
kun je hier uitvoeren door linksaf te slaan 

  Op een samenkomst van vier wegen 
(viersprong) moet je naar links. Dat kan hier 
prima uitgevoerd worden. 
 

  Je zoekt hier naar een einde weg situatie. Op 
de eerste situatie ga je gedwongen omdat 
rechts doodloopt. Dus op de volgende 
situatie naar links. Doodlopende wegen 
bestaan niet 

  Op de wegwijzer moet een Nederlandse 
plaatsnaam staan. Toch is deze Bol-Pijl niet 
uit te voeren omdat de WW links staat. En 
dat mag niet. Alle oriënteringspunten 
moeten zich rechts of recht voor je bevinden. 

  

Op de rotonde linksaf. Voorwaarde is wel dat 
je, vlak vóór de rotonde, alle wegen moet 
kunnen zien. Let ook op dat de linkerweg, 
van de rotonde, niet getekend is. Je mag daar 
immers niet in. 

  

Goed opletten. Vóór de grote viersprong 
moet nog een viersprong zijn. Er is een 
piepklein weggetje rechts getekend. 
Opdracht niet uitvoerbaar. Dus rechtdoor 

  Deze opdracht valt uiteen in twee gedeelten. 
Het geschreven deel en de tekening. Daarom 
ben je op zoek naar 2 bruggen. Eén van de 
omschrijving en één van de schets. De 
opdracht is dus hier niet uitvoerbaar. Wel bij 
een eventuele volgende brug. 

  

Je moet de langste weg rijden van de bol naar 
de pijl. In dit geval ga je 2e weg links; 1e weg 
rechts. Want dat is het langst. 

  Na een RC (onbemande routecontrole) ga je 
links af. Niet vergeten de RC te noteren op je 
controlekaart. 
 

 



10 

wegsituatie opdracht uitleg 

  

Je moet altijd de langste route rijden van de 
bol naar de pijl. In dit geval dus rechtsaf over 
het (parkeer-) terrein en dan einde weg 
rechts richting pijl. 

  

Deze opdracht is niet uitvoerbaar omdat het 
smalle weggetje a niet op de opdracht staat 
getekend. Daar moet je goed op letten. Alle 
wegen van een situatie moeten getekend zijn. 

  

Omdat de RC aan de 'weg vastzit' wordt die 
ineens ook een weg. In werkelijkheid bestaat 
die niet. De tekening klopt dus niet. Opdracht 
niet uitvoerbaar. Rechtdoor rijden naar de 
RC 

  Ook hier valt de opdracht uiteen in een 
geschreven deel en een tekening. Dus eerst 
op zoek naar een RC (onbemande 
routecontrole) en dan naar de juiste situatie. 
Ook opletten dat je linksaf moet en niet naar 
rechts. 

  

Alle situaties dienen beoordeeld te worden 
vanuit de bol. Deze wordt geacht zich kort 
voor de eerste samenkomst van wegen te 
bevinden. Van hieruit dient de gehele situatie 
te kunnen worden overzien. 

Bij elke Bol-Pijl rit wordt een bijzonder reglement verstrekt waarin precies staat wat 
er wel en wat er niet mag. Bovendien is het routebeschrijvingreglement ook van 
toepassing op ritten uitgezet volgens het Bol-Pijl systeem.  
Bij de tekeningen kunnen oriënteringspunten getekend worden. Deze dienen te 
voldoen aan de eisen zoals die ook voor routebeschrijving gelden. Alleen rechtse 
oriënteringspunten mogen worden gebruikt, ze moeten vast staan en je moet ze in de 
juiste volgorde tegenkomen.  
De route wordt op de gebruikelijke manier gecontroleerd met bemande- en 
onbemande routecontroles. Deze controles mogen alleen rechts van de route staan. 
Wegen welke voorzien zijn van een verkeersbord met een inrijverbod of een bordje 
met de tekst DLW mogen niet getekend worden; je mag ze immers niet berijden en 
meetellen.  
Bij de getekende wegen kan de naam, de aard of het karakter van een weg zijn 
vermeld; bijvoorbeeld "Hoofdweg", asfaltweg of voorrangsweg.  
In de tekening kan een onderbroken of stippellijn zijn opgenomen. Hier is dan sprake 
van een onverharde weg.  
Bij de beoordeling van opdrachten kan men niet door gebouwen kijken. 
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NIEUWS 
 

WK TRIAL 
IN 2019 TERUG NAAR NEDERLAND 

 
 
 
 
 
 

Het heeft veertig jaar geduurd: het WK Trial komt terug naar Nederland! 
Noteer 22 en 23 juni 2019 maar vast in je agenda, want dan is de absolute 
wereldtop te zien in Zelhem. 
 

Voor de KNMV en de organisator ZAMC is de Trial GP Netherlands 2019 een 
droom die uitkomt. Anderhalf jaar geleden al begon het overleg tussen beiden 
om de WK in Nederland te houden. Kort daarna sloten Trial GP-promotor 
Sport 7 en de FIM aan. Een lang traject waarin de ZAMC moest bewijzen zo’n 
groot evenement aan te kunnen. Twee succesvolle EK-wedstrijden (in 2012 en 
2017) en een forse aanpassing van het terrein gaven de doorslag. 

MOTORRIJTIPS - KNMV VERZEKERINGEN 
OPEENS.... VIDEOSERIE 

 
 

Op je motorrijles heb je ’t goed geleerd: ‘Anticiperen, hou ’t gevaar op afstand!’ 
Toch kan het iedereen gebeuren: je bent heel even afgeleid en treft opeens een 
onverwachts gevaar. Daarover presenteert KNMV Verzekeringen een nieuwe 
videoserie met motorrijtips. 
In losse afleveringen van elk nauwelijks meer dan 60 seconden behandelt Tim 
van Tim Rijopleidingen onderwerpen als ‘Opeens… een obstakel op de weg!’, 
‘… hard remmen in een bocht!’, ‘… de berm in!’ en ‘… een lekke band!’ Met zijn 
nuchtere kijk en heldere tips helpt hij je het hoofd koel te houden en tactisch, 
beter en veiliger motor te rijden. 
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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  
 

Heeft u als clublid ook iets aan te kondigen, stuur dit dan gerust op naar: 
redactie@mac-veenendaal.nl 
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Waar was Evert ?? 
 

Vrijdag 12 oktober, ’s-morgens om zo’n uur of half elf verzamelt zich een 
bonte stoet ‘MACkers’ bij Nico en Ineke Miezelmoe. 
Het is weer zover, het ‘Altenahr weekend’ of-te-wel het wijnfeest staat voor de 
deur. 
Nico en Ineke, Willem en Cinzia, Henk en Wim, Bert en Elly en niet te vergeten 
Roel en Emmie 
zijn er helemaal klaar voor. We gaan als MACkers uit Veenendaal goed 
opvallen. 
Elly heeft voor iedereen een T-shirt gemaakt met achterop ‘de MACkers’ en op 
de mouw de naam. 
        
 
 
 
 
 
 
Er is er maar één die ontbreekt en dat is Evert. 
Hij zegt al jaren dat hij absoluut niet met ons mee wil want hij houdt niet van 
(Ahr)wijn. 
De ware reden is dat wij al jaren tegen hem zeggen dat hij niet mee mag!! 
We hebben weer een geweldig weekend gehad. Schitterend weer (26 graden), 
lekkere wijn (en Evert) ook bier hoor !! 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben vaak uit moeten leggen wat ‘de MACkers’ waren, dat we allemaal 
lid waren van een Motor- en Auto Club uit Holland. Trouwens, in Altenahr 
weten ze nu ook wie Evert is. 
Volgend jaar gaan we beslist weer maar Evert ?????? 

Uit anonieme bron 
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Ontvangen van Riek Zeestraten 

 
Hierbij wil ik de MAC hartelijk danken voor de mooie bos bloemen die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. 
 
Vriendelijke groeten, 
Riek Zeestraten. 
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     nieuws 

 
De LOOT EINDDAG 2018 wordt zaterdag 18 mei 2019 gehouden. De start is in 
Achterveld bij Hotel De Roskam en nadere informatie over de eindlocatie volgt 
later. 
 

MOTORRIJDEN BIJ LAAGSTAANDE ZON 

 

De herfst dient zich aan en naast dat de bladeren aan de bomen tot prachtige 
kleurenpaletten transformeren, weet de zon voor fraaie luchten te zorgen. Alle 
pracht en praal brengt echter ook een gevaar met zich mee. Want die 
laagstaande zon kan jou op de motor lelijk verblinden. Hoe je jezelf hier het 
best tegen wapent? Hierbij een aantal tips.  

1. Zorg voor een schoon vizier Natuurlijk spreekt het voor zich dat je met 
een schoon vizier beter zicht hebt. Dat gaat helemaal op wanneer de 
zon vol op je vizier staat. Een enkele veeg of oneffenheid kan zorgen 
voor hinderlijke verblinding. Draag bijvoorbeeld een vizierreiniger op 
zakformaat met je mee en een zachte doek om je vizier schoon te 
maken. Voorkom dat je naar een stuk toiletpapier of keukenrol grijpt, 
want dat zorgt door de houtvezels voor krassen op jouw vizier.  

2. Ga voor een helm met een zonnevizier Bij veel dagelijkse rijders staat  
 het zonnevizier hoog op het wensenlijstje bij de aanschaf van een 
 nieuwe helm. Je bent namelijk enorm flexibel doordat je met een 
 simpele schuifbeweging beschermd bent tegen hinderlijke lichtstralen 
 en schadelijk UV - licht. Is de lucht weer geklaard? Dan klap je het 
 zonnevizier zo weer weg. Beschik je niet over een helm met 
 zonnevizier, dan werkt een zonnebril natuurlijk ook, al ben je hierin 
 minder flexibel. Tegenwoordig zijn er zelfs brillen met meekleurende 
 glazen op de markt.  
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3.  Wees alert op andere weggebruikers Jij bent heus niet de enige die een 
 strijd voert met de laagstaande zon en er met samengeknepen ogen 
 alles aan doet om alles te blijven overzien. Zorg voor een defensieve 
 rijstijl, zodat je kan anticiperen wanneer je door een 
 medeweggebruiker niet wordt opgemerkt. Heb jij de zon vol in de 
 spiegels staan? Weet dan dat je tegenliggers daar recht tegenin kijken 
 en je mogelijk niet, of laat opmerken.  
4.  Rijd met dimlicht In omringende landen is het vaak al verplicht en in 
 Nederland maken we er ook steeds meer een gewoonte van: het 
 overdags voeren van dimlicht. Bij laagstaande zon zorgt het voor  
 verbeterde zichtbaarheid, maar eigenlijk raden we je gewoon aan om 
 altijd met dimlicht te rijden.Wil je meer tips over rijden in bepaalde 
 omstandigheden? Zo schreven we eerder over motorrijden in het 
 donker, motorrijden in de file en motorrijden bij harde wind.  
         
        Kelvin de Wit 
 
Overzicht nieuwe verkeersboetes motorrijden 2018-2019  
 

Hieronder de boetebedragen voor een groot aantal verkeersboetes voor 
motorrijders, met daarbij de bedragen voor snelheidsovertredingen. Als 
gevolg van de indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), stijgen deze verkeersboetes met 
1,7%. naar onderstaande bedragen. De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- 
administratiekosten. Hieronder de nieuwe bedragen met tussen haakjes de 
uitleg in "gewone mensentaal" of een extra uitleg van onze kant. Voor al deze 
feiten geldt dat ze "transigabel" zijn, dus dat ze administratief afgehandeld 
kunnen worden zoals omschreven in de Dit is geregeld in de Wahv, ook wel 
bekend als de Wet Mulder. De meeste niet-genoemde feiten zijn dat niet en 
worden dus vastgesteld door de Officier van Justitie of Rechter. Overzicht 
verkeersboetes motorrijden 2018/2019  
 Door rood rijden € 240  
 Niet rijden bij een groen verkeerslicht € 140  
 Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten  
  (spoorwegovergang) € 240  
 Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser 
   onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig (claxon, extreem  
   motorgeluid) € 380  
 Het hinderen van tegenliggers door groot licht € 140  
 Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom € 95  
 Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom € 140  
 Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht € 140  
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 Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op  
   een autoweg of autosnelweg (links blijven rijden) € 140  
 Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te  
   rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of  
   het ruiterpad € 140  
 Als bestuurder niet links inhalen (rechts inhalen) € 240  
 Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de 
   arm (!) te geven € 95  
 Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval  
   € 140  
 Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven (lege tank!)  
   € 240  
 Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan  
   € 240  
 Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet 
   behoorlijk leesbaar is (papieren kentekens!) € 45  
 Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een 
   motorrijtuig (kentekenplaat verbogen of weg) € 140 
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A-/B-klasse: 
A. start bij blauwe vlag 
1. voor weg L 
2. 2 wegen 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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Uitleg Puzzelval 26 
 
C-klasse: 
1. U telt de rechterweg en nadat u d.m.v. een paar ritpijlen bent afgeslagen 
     mag u niet de weg inrijden die u geteld hebt. Dus pas handelen na RC W.  
2. einde weg niet gelijk uitvoeren. Het is nl. een viersprong.  
3. Nadat u een paar handelingen d.m.v. een ritpijl hebt gedaan kunt op de  
     viersprong gerust opdracht 3 uitvoeren.  
4. U komt voor de 2e maal bij RC W. Hierna niet gelijk einde weg R uitvoeren,  
     maar eerst de herstelopdracht van de RC.   
    Goed: WOXAAWAWA 
 
A/B-klasse: 
2. Nadat u gekeerd bent bij RC X kunt u gelijk op de viersprong weg D en weg C 
     passeren. De in te rijden weg is geen oriënteringspunt.  
3. Weg B kunt u wel passeren, maar u doet dan geen handeling. Pas nadat u bij  
     RC W gekeerd bent kunt u weg A passeren door links te gaan. Naar rechts  
     gaan zou 2 wegen passeren zijn en alle te passeren wegen dienen genoemd  
     te zijn. (wegen D en C zijn er niet omdat deze in de vorige opdracht zijn  
     gebruikt). 
    Goed: XWXAWA Fout: O 
 

Deelnemer/ster Aantal fouten 
C-klasse A/B-klasse 

Ad Sleutjes 0 0 
Martien v.d. Steeg 0 0 
Theo Huberts 0 0 
Arie Boogert 0 1 
Rinus Joosse 0 1 
Martin Luhrman 1 1 
Wim Zeestraten 1 1 
Dick Marskamp 1 1 
Ben Visser 1 1 
Leo Wouters  1 
Joop Winkel  1 
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Rittenkalenders 

 

Evenementen MAC Veenendaal 
 

16 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 


